TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO – Aquisição de Material de Expediente para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de
2019/2020.
1.1 A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação
por menor preço por item, Ata de Registro de Preços.
1.2 A Ata terá duração de 12 meses
1.3 Deverá ser solicitado pelo pregoeiro que a empresa apresente amostra
dos produtos para confirmação da qualidade e das especificações, pela Seção de
Almoxarifado deste Tribunal.
1.4 A despesa está prevista no Plano Anual de Contratações, conforme PLOA 2019,
MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E
EMBALAGEM.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2 Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.
2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora.
2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código
de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:
2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade
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2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde
2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhados por e–mail;
3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–
000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 13:30 horas às
sextas–feiras.

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução
da contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de
acordo com a gravidade dos casos a seguir:
5.1 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada
a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
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Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.

6. - DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.
6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)/365
I = (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.
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7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja disponível
á época do recebimento do material sempre se fazendo auxiliar por unidade
competente, se necessário.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

8. DA HABILITAÇÃO
Será obrigatório o envio de 10 (dez) unidades de amostra para teste e avaliação pela
Seção de Almoxarifado. Os testes serão realizados enchendo-se a sacola, até o
limite de peso indicado nas especificações do material e testar se as mesmas suportam
o peso colocado, levantando-as, uma a uma, por 5 vezes consecutivas e verificando
se, depois deste procedimento, as mesmas apresentam algum tipo de dilatação,
esgarçamento ou rasgos, e tampouco rompam suas alças. Acontecendo quaisquer
destas avarias, o produto será recusado. Em caso negativo de ocorrências, o produto
será aprovado no teste.

9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
O material solicitado deverá ser composto, no todo ou em parte, de material reciclado.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 19/08/2019, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582080 e o código CRC E1819D58.
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Anexo
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
ITEM

1

TOTAL
PEDIDO
UNIDADE DA
MÍNIMO
ATA

MATERIAL
SACOLA PLÁSTICA RECICLADA, RESISTENTE E
REFORÇADA, tipo alça camiseta na cor branca.
Medidas da sacola fechada 60cm x 80cm, com
espessura mínima de 10 micras por parede.
Verificar as condições no item 8, do Termo de
Referência.

QUILO

750

200

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 19/08/2019, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582084 e o código CRC 41BA770A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 07/03/2018
Hora: 14:43:57

Programação UA

Página: 1

Proposta Orçamentária: 2019
UA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO
ESTADO DE ALAGOAS
MANUTENÇÃO GERAL
OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ALIMENTAÇÃO
3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Item

Unid. Med.

AÇÚCAR
ADOCANTE DIETETICO
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO
CAFÉ
CHÁS
LEITE EM PÓ
TOTAL

QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.
2,50
1,80
4,00
16.930,00
2,50
10,20

1.800
150
3.200
1
1.500
150

3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor Total
4.500,00
270,00
12.800,00
16.930,00
3.750,00
1.530,00
39.780,00

Justificativa:
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00
Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

TOTAL

39.780,00

ALIMENTAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS
Item
Unid. Med.
MATERIAL PARA ACOND. E EMBALAGEM
TOTAL

UNIDADE

Unid. Med.

COPO DESCARTAVEL
MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS

CENTO
UNIDADE

80,00

Qtde

Valor Unit.
2,20
6,00

3.750
100

Unid. Med.
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FRASCO

Qtde

Valor Unit.
0,50
10,00
0,80
1,20
2.600,00
3,00
2,00
8,00
1,00
4,50
8,00

300
100
200
200
1
100
400
200
800
250
10

3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor Total
8.250,00
600,00

Valor Total
150,00
1.000,00
160,00
240,00
2.600,00
300,00
800,00
1.600,00
800,00
1.125,00
80,00
8.855,00

3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Item

Anexo PLOA 2019 (0582089)

4.000,00

8.850,00

BORRACHA PLASTICA
CARIMBOS DIVERSOS
ESTILETE
EXTRATOR DE GRAMPOS
GRAMPEADOR
GRAMPO
LIGA ELASTICA DE BORRACHA
PASTA A-Z
PINCEL MARCA TEXTO
TESOURA
TINTA PARA CARIMBO

BATERIA DE LITHIUM
PILHAS EM GERAL

Valor Total
4.000,00

3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Item

TOTAL

Valor Unit.

50

3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS

3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Item

TOTAL

Qtde

Unid. Med.
UNIDADE
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.

50
500
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8,00
1,50

Valor Total
400,00
750,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 07/03/2018
Hora: 14:43:57

Programação UA

Página: 2

Proposta Orçamentária: 2019
TOTAL

3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1.150,00

Justificativa:
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.
O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis
Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019
TOTAL

22.855,00

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Item
Unid. Med.
ÁGUA SANITÁRIA
ÁLCOOL
BALDE
CERA PARA PISO
CESTO DE LIXO
DESINFETANTE LIQUIDO
DESINFETANTE SOLIDO
DESODORIZADOR DE AR
DETERGENTE
ESPONJA
LÃ DE AÇO
LÍQUIDO LIMPA VIDRO
LUVA PARA LIMPEZA
MASCARA CIRURGICA
MATERIAL PARA LIMPEZA EM GERAL
ÓLEO PARA LIMPEZA DE MÓVEIS
PANO DE CHÃO
PANO MULTIUSO
PAPEL HIGIÊNICO
PAPEL TOALHA
SABÃO EM GERAL
SABONETE LIQUIDO
SACO DE LIXO
VASSOURA
VASSOURA PARA VASO SANITARIO
TOTAL

LITRO
FRASCO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FRASCO
PACOTE
FRASCO
FRASCO
PACOTE
PACOTE
FRASCO
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
FRASCO
UNIDADE
PACOTE
ROLO
ROLO
PACOTE
FRASCO
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.
1,25
3,50
1,50
2,40
12,00
3,00
3,80
7,00
1,00
1,80
1,10
4,00
2,00
5,50
2.950,00
2,30
2,10
2,50
3,50
45.650,00
2,00
18,00
2,20
1.600,00
4,00

1.600
600
100
150
50
1.200
1.200
800
1.200
1.000
600
350
150
50
1
250
800
400
5.500
1
1.000
300
2.000
1
50

3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Valor Total
2.000,00
2.100,00
150,00
360,00
600,00
3.600,00
4.560,00
5.600,00
1.200,00
1.800,00
660,00
1.400,00
300,00
275,00
2.950,00
575,00
1.680,00
1.000,00
19.250,00
45.650,00
2.000,00
5.400,00
4.400,00
1.600,00
200,00
109.310,00

Justificativa:
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.
O item papel toalha envolve dois tipos de papel, em rolo e em folhas.
Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

TOTAL
TOTAL

109.310,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

171.945,00

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
Item
CABO DE REDE
CONECTOR RJ-45 P/REDE LOCAL DE COMPUTADORES
ETIQUETA GOMADA
MOUSE
TONER PARA IMPRESSORA

Anexo PLOA 2019 (0582089)

Unid. Med.
CAIXA
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.

6
1.500
200
50
1
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500,00
1,00
4,00
8,00
24.700,00

Valor Total
3.000,00
1.500,00
800,00
400,00
24.700,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 07/03/2018

Programação UA

Hora: 14:43:59
Página: 3

Proposta Orçamentária: 2019
TOTAL

3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

30.400,00

Justificativa:
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

30.400,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

202.345,00

MANUTENÇÃO GERAL
02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL NO ESTADO DE ALAGOAS

Anexo PLOA 2019 (0582089)

30.400,00
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202.345,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.

Senhor Secretário de Administração (À COMAP
para ciência),
Segue Termo de Referência para aquisição de
material
de
acondicionamento
e
embalagens,
para
análise, posterior aprovação, caso de sua aquiescência, e
demais providências pertinentes à aquisição.
Destaco que a consequente despesa referente
à aquisição, encontra-se contemplada na PLOA 2019,
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.19 MATERIAL DE
ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, anexo SEI 0582089.
Ressalto que pretendemos adquirir, ainda neste
exercício, o pedido mínimo em sua totalidade.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 19/08/2019, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582756 e o código CRC FB64D6A8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2019.
À SEIC.
Senhor Chefe,
Encaminho os presentes autos para que se proceda a
instrução de que trata o art. 8º da ResoluçãoTRE-AL nº 15.787/2017.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/08/2019, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584115 e o código CRC 8355AECC.
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Sacola Plastica Reciclada 60x80 Kg Branca 1007908

Sacola Plastica Reciclada 60x80 Kg Branca 1007908
na Costa
 Atacado

a partir de

R$ 9 ,01

 Quantidade: 1 
Entrar



Comprar agora

Descartáveis / Detalhes da oferta

Vendido e entregue por Costa Atacado 

Sacola Plastica Reciclada 60x80 Kg Branca 1007908




R$ 10,01 (-10%)

R$ 9,01
à vista no cartão de
crédito ou boleto bancário
Ver formas de pagamento



Quantidade: 1



Comprar agora
Calcular frete

Digite o CEP

OK

Pode comprar com tranquilidade!
Aqui, a entrega do seu pedido é
garantida pelo Zoom Garante. Mais

Se pintar dúvida ou imprevisto, temos o melhor
atendimento da categoria no ReclameAQUI. Mais

ti d
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https://www.zoom.com.br/lead?oid=112448198&sortorder=-1&index=0&searchterm=&pagesize=&channel=&og=19221&gclid=EAIaIQobChMI6pG… 1/3

Cotação EMPRESAS DIVERSAS (0584777)

22/08/2019

Sacola Plastica Reciclada 60x80 Kg Branca 1007908

Sacola Plastica Reciclada 60x80 Kg Branca 1007908
na Costa Atacado

Detalhes do produto

a partir de

R$ 9 ,01

 Quantidade: 1 

Comprar agora

Sacola plástica reciclada, são mais reforçadas que as sacolas comuns, ideais para
transportar mercadorias com mais segurança. Disponível em pacote com 1 Kg.
Tamanho: 60x80cm Cor: Branca

Política de trocas e devoluções

Zoom

Precisa de ajuda?

Sobre o Zoom

Tire sua dúvida

Trabalhe com a gente
Marcas e Lojas
Anuncie sua loja no Zoom
Central do Lojista
Destaques
Melhores celulares
Melhores celulares custo x benefício
Melhores celulares dual chip
Melhores smartphones intermediarios
Melhores celulares para sel e
ti d
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Cotação EMPRESAS DIVERSAS (0584777)

22/08/2019

Sacola Plastica Reciclada 60x80 Kg Branca 1007908

a partir de

Sacola
Plastica
Reciclada
60x80 Kg Branca 1007908
Smartphone
Moto
G

R$ 9 ,01

na Costa Atacado

Smartphone Samsung Galaxy

 Quantidade: 1 

Comprar agora

Smartphone iPhone
Geladeira frost free
Smart tv

Compare preços e produtos de Samsung, Motorola, Dell, LG, Electrolux e outras grandes marcas.

Redes sociais do Zoom





Baixe o aplicativo do Zoom


O uso deste site está sujeito aos termos e condições dos Termos de Uso e Política de Privacidade.
© Zoom. Todos os direitos reservados.

https://www.zoom.com.br/lead?oid=112448198&sortorder=-1&index=0&searchterm=&pagesize=&channel=&og=19221&gclid=EAIaIQobChMI6pG… 3/3

Cotação EMPRESAS DIVERSAS (0584777)
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100 Sacolas Plasticas 60x80 Branca Reciclada Kit Oferta - R$ 95,00 em Mercado Livre



Buscar produtos, marcas e muito mais…



 Informe seu CEP
Você também pode gostar: manequim feminino - container - maquininha pagseguro - manequim masculino - balcão de recepção

Voltar à lista

Agro, Indústria e Comércio

Comércio

Insumos
Compartilhar

Vender um igual

Novo

100 Sacolas
Plasticas
60x80
Branca
Reciclada Kit
Oferta

R$ 95
12x R$ 908
Mais informações

Envio para todo o país
Saiba os prazos de
entrega e as formas de
envio
Calcular o prazo de
entrega

Devolução grátis

Anúncios patrocinados que podem te
interessar

Você tem 30 dias a partir
do recebimento
Saiba mais

Quantidade: 1 unidade
(3 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho
Compra Garantida, receba
o produto que está
esperando ou devolvemos
o dinheiro.

R$ 50

R$ 72

Você ganha 31 Mercado
Pontos.

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1232006456-100-sacolas-plasticas-60x80-branca-reciclada-kit-oferta-_JM?matt_tool=41700654&matt_…
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Sacola Plástica Branca 100 Un
Extra Grande 80x100 Blsacolas

Kit 100 Sacolas Pa
Pequena 26x18x9

Informação sobre o
vendedor
Localização
Itu, São Paulo

279

Características
Marca:

Modelo:

Embale Clean

Clean

Unidades por pacote:

Altura:

100

80 cm

Largura:

Material:

60 cm

Plástico

vendas
nos
últimos
5 anos.

Presta um
bom
atendimento

Entrega
os
produtos
dentro
do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Garantia

Descrição

Compra Garantida com o
Mercado Pago
Receba o produto que está
esperando ou devolvemos o
seu dinheiro

Sacola Plástica Reciclável.
Branca.
Peso suportado: Até 5kg.

Saiba mais sobre garantia

> EMBALE CLEAN - Sua loja de Descartáveis e
Produtos de Limpeza. Estamos localizados em
Itu/São Paulo. Praticidade e Organização para
sua casa ou empresa, você encontra aqui.
Preço e Qualidade.
> Postagem Imediata após a compra/aprovação
do pagamento. Compra garantida pelo
Mercado Livre.
> Pedimos que quaisquer informações seja
contatado o vendedor anteriormente. Dúvidas,
somente ao campo de PERGUNTAS. Estamos
ONLINE 24hrs.

Formas de pagamento
Cartões de crédito
Pague em até 12x!

Boleto bancário

Conheça outros meios de
pagamento

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1232006456-100-sacolas-plasticas-60x80-branca-reciclada-kit-oferta-_JM?matt_tool=41700654&matt_…
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100 Sacolas Plasticas 60x80 Branca Reciclada Kit Oferta - R$ 95,00 em Mercado Livre

Agradecemos imensamente a preferência. Att
Embale Clean.
Formas de entrega
Frete com o
Mercado Envios

Perguntas e respostas
Qual informação você precisa?
Custo e prazo de envio

Formas de pagamento

Garantia

É o serviço do Mercado Livre
que permite que você receba
os seus produtos de forma
rápida e segura.
Está com dúvidas?
Estes atalhos
vocêcom o
Envioajudarão
a combinar
a encontrar o que busca.

vendedor

Localizado em Itu (São Paulo)
Devoluções

Saiba mais sobre as formas de
envio

Ou pergunte ao vendedor
Escreva uma pergunta...

Perguntar
Anúncio

Ninguém fez perguntas ainda. Seja o primeiro!

Logística Própria com Entrega no Prazo E
Qualidade há 15 Anos, Agora Online.

Vi

fasti

Anúncio #1232006456

Denunciar

Quem viu este produto também comprou

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1232006456-100-sacolas-plasticas-60x80-branca-reciclada-kit-oferta-_JM?matt_tool=41700654&matt_…
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Anúncios patrocinados

Anuncie aqui

R$3810

R$2035

R$6990

15x R$ 254 sem juros

4x R$ 509 sem juros

12x R$ 583 sem juros

50 Copos Acrílico 200ml
Descartável

Bolsa Feminina Lançamento +
Carteira Amanda Brazil D Brinde

50 Caixas De Papelão
30x20,5x2 Correios Mercado

Minha conta

Suas compras

Seu histórico

Ofertas da semana

Favoritos

Lojas oﬁciais

Categorias

Mercado Pontos

Contato

Vender

Entre

Crie a sua conta

Copyright © 1999-2019 Ebazar.com.br LTDA.

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1232006456-100-sacolas-plasticas-60x80-branca-reciclada-kit-oferta-_JM?matt_tool=41700654&matt_…
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Sacolas Plasticas Branca Reciclada Reforçada 5 Kg 60x80 - R$ 54,90 em Mercado Livre



Buscar produtos, marcas e muito mais…



 Informe seu CEP
Você também pode gostar: maquininha pagseguro - compressor de pintura - maniquiml feminino - maquina corte laser - coladeira
de borda

Voltar à lista

Agro, Indústria e Comércio

Comércio

Insumos
Compartilhar

Vender um igual

Novo - 2 vendidos

Sacolas
Plasticas
Branca
Reciclada
Reforçada 5
Kg 60x80

R$ 5490
10x R$ 549 sem juros
Mais informações

Envio para todo o país
Saiba os prazos de
entrega e as formas de
envio
Calcular o prazo de
entrega

Devolução grátis

Mais anúncios do vendedor

Você tem 30 dias a partir
do recebimento
Saiba mais

Quantidade: 1 unidade
(8 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho
Compra Garantida, receba
o produto que está
esperando ou devolvemos
o dinheiro.
Você ganha 18 Mercado
Pontos.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1155322472-sacolas-plasticas-branca-reciclada-reforcada-5-kg-60x80-_JM?matt_tool=41700654&matt…

Cotação EMPRESAS DIVERSAS (0584777)

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 18

1/6

22/08/2019

Sacolas Plasticas Branca Reciclada Reforçada 5 Kg 60x80 - R$ 54,90 em Mercado Livre

Geralmente comprados juntos

Informação sobre o
vendedor
Localização

+

São Paulo, São Paulo

+

1863
Sacolas Plasticas Branca Reciclada Reforça… - R$ 54 90

vendas
nos
últimos 4
meses.

Presta um
bom
atendimento

Entrega
os
produtos
dentro
do prazo

50 Taças Com Borda Personalizadas. - R$ 100
Vestido Jeans Longo Lançamento Modela B… - R$ 199

Adicionar todos ao carrinho

Ver mais dados deste vendedor

Total com envio: R$ 404
Garantia
Compra Garantida com o
Mercado Pago

Características

Receba o produto que está
esperando ou devolvemos o
seu dinheiro

Marca:

Modelo:

Parasol

Alça camiseta

Cor:

Unidades por pacote:

Creme

170

Altura:

Largura:

80 cm

60 cm

Garantia do vendedor
De Fabrica
Saiba mais sobre garantia

Material:

plasticos

Formas de pagamento

Descrição

Pague em até 10x
sem juros!

---------ATENÇÃO;
-- Não compre mais que 3unidades deste
produto, Porque ultrapassa o peso nos
correios!
--Informamos que as sacolas se medem com a
ela aberta com a dobra lateral desdobrada e

Cartões de crédito

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1155322472-sacolas-plasticas-branca-reciclada-reforcada-5-kg-60x80-_JM?matt_tool=41700654&matt…
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Sacolas Plasticas Branca Reciclada Reforçada 5 Kg 60x80 - R$ 54,90 em Mercado Livre

altura contando com a Alça, do fundo ate o ﬁnal
da Alça Conforme os Exemplos das Fotos!

Boleto bancário

Pedimos que antes de você efetuar a compra
tenha certeza do tamanho. Não aceitamos
reclamações posterior e não fazemos troca
caso você compre o tamanho errado!! Nossa
Garantia e caso esteja com defeito!!
Cor - Creme

Conheça outros meios de
pagamento

VOCÊ ESTA COMPRANDO 5 KG
APROXIMADAMENTE 180 UNIDADES

Frete com o
Mercado Envios

Formas de entrega

É o serviço do Mercado Livre
que permite que você receba
os seus produtos de forma
rápida e segura.

Material
Polietileno Reciclado
Tamanhos disponível
25x35 ,30x40, 35x45, 40x50, 45x60, 50x70,
60x80, 70x90, 90x100

Envio a combinar com o
vendedor
Localizado em São Paulo (São
Paulo)
Saiba mais sobre as formas de
envio

Atenção- Antes de comprar tire todas as sua
duvidas

1 Petroper l - Per s Plástico
Porta Etiqueta Per l Gônd

Perguntas e respostas

Especializada no varejo na área de
per s de gôndola, suportes,
adaptadores e preci cação

Qual informação você precisa?

petroper l.com.br

Custo e prazo de envio

Formas de pagamento

Garantia

Está com dúvidas?
Estes atalhos ajudarão você
2 oBalinhas
a encontrar
que busca.Personalizadas S
Todos os preços sob consulta, entre em
contato com a Sweety antes de fechar
suas Balinhas

Devoluções

Sweety Balas

Ou pergunte ao vendedor
Escreva uma pergunta...

Perguntar

Últimas perguntas
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1155322472-sacolas-plasticas-branca-reciclada-reforcada-5-kg-60x80-_JM?matt_tool=41700654&matt…
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Sacolas Plasticas Branca Reciclada Reforçada 5 Kg 60x80 - R$ 54,90 em Mercado Livre

bom dia, sacola 70x90 qual o valor?
bom dia! não importa o tamanho o valor e o mesmo
do
anúncio..https://produto.mercadolivre.com.br/MLB1155316520-sacolas-plasticas-branca-recicladareforcada-70x90-5-kg-_JM 12/5/2019 09:51
como faço para ter frete grátis , adicionei esse item
e mais dois itens que ultrapassaram os 120 reais e
mesmo assim está cobrando 60 reais de frete..
Boa tarde!! Entendo. Veja na sua conta seus
benéﬁcos e a partir de que valor voce tem frete
grátis e retorne.. 07/5/2019 16:06

Anúncio #1155322472

Denunciar

Quem viu este produto também comprou

R$1350

R$4990

R$5490

15x R$ 090 sem juros

15x R$ 333 sem juros

10x R$ 549 sem juros

Sacola Plastica Reciclada
Recuperada Reforçada 1 Kg

Sacolas Plásticas Brancas 1.000
Un Médias 40x50 Blsacolas

Sacolas Plasticas Branca
Reciclada Reforçada 30x40 5 Kg

Anúncios patrocinados

Anuncie aqui

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1155322472-sacolas-plasticas-branca-reciclada-reforcada-5-kg-60x80-_JM?matt_tool=41700654&matt…
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Sacolas Plasticas Branca Reciclada Reforçada 5 Kg 60x80 - R$ 54,90 em Mercado Livre

R$4990

R$1550

R$2990

15x R$ 333 sem juros

15x R$ 103 sem juros

15x R$ 199 sem juros

Sacolas Plásticas Brancas 1.000
Un Médias 40x50 Blsacolas

Sacola Plástica Recicladas Média
40x50 100 Un.

Sacolas Plásticas Brancas 1.000
Un Pequenas 30x40 Blsacolas

R$7990

R$16945

R$7490

12x R$ 666 sem juros

12x R$ 1620
Frete grátis

12x R$ 624 sem juros

Quem comprou este produto também comprou

Vestido Fantasia Infantil Branca
De Neve C/ Tiara

Kit 30 Balão Metalizado Fundo
Do Mar Centro De Mesa

Kit 10 Bolsa Feminina Saco
Atacado Revenda Bolsinhas

Minha conta

Suas compras

Seu histórico

Ofertas da semana

Favoritos

Lojas oﬁciais

Categorias

Mercado Pontos

Contato

Vender

Entre

Crie a sua conta

Copyright © 1999-2019 Ebazar.com.br LTDA.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1155322472-sacolas-plasticas-branca-reciclada-reforcada-5-kg-60x80-_JM?matt_tool=41700654&matt…
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sacola colorida,sacola plastico,sacola reciclada,zs,comprar

 Início

BUSCAR

Buscar…

CARRINHO: 0 produto(s) – R$ 0,00 (/cart)
kubo embalagens descartaveis (/) / SACOLA RECICLADA COLORIDA (/Sacola-Reciclada-Colorida_qO31990814XtOcxSM)
/ Sacolas Plásticas Reciclada 60x80 1 KG

•

()

•

()

Sacolas Plásticas Reciclada 60x80 1 KG

https://www.kuboembalagens.com/sacolas-plasticas-reciclada-60x80-kg-1036276857xJM

Cotação EMPRESAS DIVERSAS COMPLEMENTO (0584818)
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R$ 11,99


Ver custos de envio

Quantidade:

1

ADICIONAR AO CARRINHO

Gosto 0

Tweet

(whatsapp://send?text=http://kuboembalagens.com/sacolas-plasticas-reciclada-60x80-kg1036276857xJM%3Futm_source%3DWhatsApp%26utm_medium%3DMS_VIP%26utm_campaign%3DSharing)

DESCRIÇÃO:
Sacolas Plásticas Coloridas Reciclada .
Tamanho: 60 x 80cm - 1kg (aproximadamente +-25 unidades)

Destinada para uso em residencias, comércios, industrias, bares, restaurantes, lojas, entre outros.

A COR PODE VARIAR ENTRE TONS DE VERDE, AZUL E CINZA CONFORME DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE
Material PEBD RECICLADO

 Início (/)
 Pagamento e Envio (/shipping)
 Quem somos (/about)
 Contato (/contact)

SIGA EM:
 Facebook (https://www.facebook.com/KuboEmbalagens.pagina/)
 Instagram (https://instagram.com/kuboembalagens)

https://www.kuboembalagens.com/sacolas-plasticas-reciclada-60x80-kg-1036276857xJM
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CONTATO
kubo embalagens descartaveis
Avenida Do Rio Bonito, 1730, Sao Paulo, Zona Sul,interlagos, São Paulo
Tel: (11) 4323-4104

Powered by MercadoShops (https://www.mercadoshops.com.br).

https://www.kuboembalagens.com/sacolas-plasticas-reciclada-60x80-kg-1036276857xJM
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Sacola Plastica Reciclada 60x80 Kg Branca - Sacola reciclada - Saco Plástico - Magazine Luiza
Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade

Atendimento Compre no tel: (11) 3508-9900 Meus pedidos

 Todos os departamentos



Ofertas do dia

Celulares

0 0

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

procure por código, nome, marca...
Móveis

Eletrodomésticos

Tv e Vídeo

Informática

   Artigos para Festa  Saco Plástico

Sacola Plastica Reciclada 60x80 Kg Branca - Sacola reciclada
Código dda6692bcg | Ver descrição completa | Sacola Reciclada

★★★★★ Avaliar produto

 

Vendido e entregue por Costa Atacado
por R$

10,01

Mais formas de pagamento

 Adicionar à sacola
Consultar prazo e valor do frete
00000-000

Ok

Não sei o CEP

Quem viu este produto, viu estes também

Sacola Plástica Reciclada
Branca 35x45 K...
por

R$ 12,50
Encontramos uma oferta similar!

1.5% de volta

https://www.magazineluiza.com.br/sacola-plastica-reciclada-60x80-kg-branca-sacola-reciclada/p/dda6692bcg/af/plss/
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Produtos mais buscados na semana





Lampada Led Colorido
Rotativa Giratória ...

Fantasia La Casa De
Papel + Máscara + Co...

Kit 6 peças mini pote porta
mix mickey m...

Balão transparente d
festa com led - Bo...

de R$ 20,90 por

por

por

por

R$ 95,00

R$ 10,20

R$ 9,99

R$ 14,10

3x de R$ 31,67 sem juros

Voltar ao topo

Descrição completa

Avaliação dos clientes

Formas de pagamento

Magazine Você

Informações do produto
Sacola Plastica Reciclada 60x80 Kg Branca - Sacola reciclada
Sacola plástica reciclada, são mais reforçadas que as sacolas comuns, ideais para transportar mercadorias com mais segurança.
Disponível em pacote com 1 Kg. Tamanho: 60x80cm Cor: Branca

Informações
complementares

Cor

Branco

Avaliação dos clientes
Este produto ainda não foi avaliado. Seja o primeiro a avaliar, clique no botão ao lado.

Formas de pagamento


Escrever uma avaliação

Encontramos uma oferta similar!

1.5% de volta

Cartão de crédito

https://www.magazineluiza.com.br/sacola-plastica-reciclada-60x80-kg-branca-sacola-reciclada/p/dda6692bcg/af/plss/
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Cartões Luiza
R$ 10,01 à vista

R$ 10,01 à vista

2x R$ 5,12 com juros

2x R$ 5,08 com juros

3x R$ 3,45 com juros

3x R$ 3,40 com juros

4x R$ 2,61 com juros

4x R$ 2,56 com juros

5x R$ 2,11 com juros

5x R$ 2,06 com juros

6x R$ 1,77 com juros

6x R$ 1,73 com juros

7x R$ 1,53 com juros

7x R$ 1,49 com juros

8x R$ 1,35 com juros

8x R$ 1,31 com juros

9x R$ 1,21 com juros

9x R$ 1,17 com juros

10x R$ 1,10 com juros

10x R$ 1,06 com juros

11x R$ 1,00 com juros

11x R$ 0,96 com juros

12x R$ 0,93 com juros



12x R$ 0,89 com juros

Boleto bancário R$ 10,01 à vista
Paypal R$ 10,01

Magazine você

Você só tem a ganhar criando uma loja no Magazine Você.
Receba até 10% de comissão em dinheiro, diretamente em sua conta bancária, por cada produto vendido.
Veja como é fácil:

Crie sua loja em poucos
minutos

Divulgue para toda a sua rede
de contatos

Venda os produtos e ganhe
comissões

Criar minha loja
Já tem sua loja? Faça login

Formas de pagamento

RA 1000

certificados

 e segurança


receba ofertas com preços exclusivos
Encontramos uma oferta similar!

digite o seu nome

departamentos
ar e ventilação

games

+ política de privacidade

ENVIAR

digite o seu e-mail

1.5% de volta
marketplace

serviços

parcerias

compre pelo telefone

venda seus produtos

recarga premiada

seja nosso parceiro

São Paulo (capital) e grande São Paulo

https://www.magazineluiza.com.br/sacola-plastica-reciclada-60x80-kg-branca-sacola-reciclada/p/dda6692bcg/af/plss/
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artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim

Sacola Plastica Reciclada 60x80 Kg Branca - Sacola reciclada - Saco Plástico - Magazine Luiza
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas

central de atendimento
atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

plano controle
televendas
lista de casamento
magazine luiza
empresas
consórcio luiza
cartão luiza
luizaseg
magazine você
clube da lu
quero de casamento
maga mais

institucional
quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
pesquisas acadêmicas
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores
portal financeiro

(11) 3508-9900
segunda a sexta: 8h30 às 22h
sábado: 8h30 às 20h
domingo: 9h às 18h
(exceto feriados)
+ outras localidades

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o
término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - CEP:13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br/formulariocontato – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados
Endereço para correspondência: Rua do Comércio, 1924 - Centro - CEP:14400-660 - Franca/SP

Encontramos uma oferta similar!

1.5% de volta

https://www.magazineluiza.com.br/sacola-plastica-reciclada-60x80-kg-branca-sacola-reciclada/p/dda6692bcg/af/plss/

Cotação EMPRESAS DIVERSAS COMPLEMENTO (0584818)
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60x80 Sacola Reciclado/Recuperada Color 1kg (aprox.25 un.) - www.samplastic.com.br

DIGITE AQUI

0 itens
Olá Visitante, clique aqui para se logar

APARELHOS

BOBINA

CAIXAS

COPA

DESCARTÁVEIS

FESTA

HIGIENE / LIMPEZA

ORIENTAL

PAPEL

PAPELARIA

PROTEÇÃO

SACOS/ SACOLAS
SACOS/ SACOLAS

60x80 Sacola Reciclado/Recuperada Color 1kg (aprox.25
un.)

SACO DE LIXO
SACO ASPIRADOR

Código: 0000006844

SACO DIVERSOS

60x80 Sacola Reciclada/ Recuperada Color - 1kg (aprox.25 un.)

SACO PLÁSTICO
POLIETILENO - PE

Ideal para uso em comércio automotivo,material de construção e outros.

SACO PICOTADO
SACO PLÁSTICO PE 0.10
SACO PLÁSTICO PE 0.15
SACO PLÁSTICO PE 0.20
SACO PLÁSTICO PE 0.06
SACO PLÁSTICO PE
DIVERSOS
SACO PLÁSTICO PEAD
SACO TUBULAR/ SACO SEM
FUNDO
SACO ZIP

SACO PLÁSTICO
POLIPROPILENO - PP

SACO PLÁSTICO PP 0.05
SACO PLÁSTICO PP 0.06
SACO PLÁSTICO PP 0.10
SACO PLÁSTICO PP 0.12

SACOLAS

Material reciclado.

Atenção na compra: Imagens meramente ilustrativas
Podem haver alterações nas tonalidades de cor de
produtos

R$ 10,28

Outros Tamanhos
Quant. 1

Fotos

APARELHOS
Diversos

Outras Cores e Tamanhos

Seladoras
Toilete/Banheiro

Compartilhe

30x40 Sacola Reciclado/Recuperada Color 1kg (aprox.149 un.)

CAIXAS

Informações Adicionais

40x50 Sacola Reciclado/Recuperada Color 1kg (aprox.118 un.)

Caixa Isopor

Interações

BOBINA

R$ 10,95

Papel
Plástico

Caixa Papelão
Caixa Pizza / Esfiha

R$ 10,28

45x60 Sacola Reciclado/Recuperada Color 1kg (aprox.50 un.)

» Enviar comentário
» Indique para um amigo

R$ 10,28

COPA
Cafezinho

50x70Sacola Reciclado/Recuperada Color 1kg (aprox.35 un.)
R$ 10,28

Cozinha
DESCARTÁVEIS
Avental/Luva/Touca
Bandejas/Assadeiras
Canudo

Formas de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

DEPOSITO BANCÁRIO

Confeitaria
Copos

Copo Cristal
Copo Isopor
Copo Plástico

Espeto/Palito
Filme PVC/Rolo Alumínio
Forminhas
Frasco/Garrafinhas
Guardanapo
Marmitex
Pote
Pratos
Talheres
FESTA
HIGIENE / LIMPEZA

www.samplastic.com.br/60x80-sacola-reciclado-recuperada-color-1kg--aprox-25-un--/94/124/produto

Cotação EMPRESAS DIVERSAS COMPLEMENTO (0584818)

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 31

1/2

22/08/2019

60x80 Sacola Reciclado/Recuperada Color 1kg (aprox.25 un.) - www.samplastic.com.br

Higiene
Diversos
Material de Limpeza
ORIENTAL
PAPEL
Papel diversos
PAPELARIA
PROTEÇÃO
Fechamento
Mudança / Obra

Institucional:

Contato:

Site Seguro:

A empresa
Parcerias
Clientes
Segurança

Suporte:

Formas de Pagamento

Como Comprar
Entregas
Pagamentos
Trocas e Devoluções
Meus Pedidos
Meu Cadastro

Formas de Entrega

CNPJ: 08.015.544/0001-39/ Endereço: Rua Cristalino Rolim de Freitas, 83 - A Jurubatuba – Santo Amaro, SP - Cep: 04696-310

www.samplastic.com.br/60x80-sacola-reciclado-recuperada-color-1kg--aprox-25-un--/94/124/produto

Cotação EMPRESAS DIVERSAS COMPLEMENTO (0584818)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

PA 0007008-60.2019.6.02.8000

KG

01

750

Subconjunto
formado sem os
Afastamento em
elementos com
relação à média
afastamento
dos valores
superior a um
obtidos
desvio padrão acima
da média dos
valores obtidos

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Empresa Costa Atacado

9,01

-1,15

Não aplicável

Empresa Embale Clean

9,50

-0,66

Não aplicável

Empresa Magazine Luisa

10,01

-0,15

Não aplicável

Empresa Samplastic
Empresa Kubo Embalagens

10,28
11,99

0,12
1,83

Não aplicável
Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
9,99%

o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos
apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o
critério da média ajustada, definindo a Média
Média dos
dos elementos do subconjunto para cálculo valores obtidos
do valor estimado
A Planilha pode ser utilizada

Q = quantidade de valores obtidos

10,16

5

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

1,01

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

10,16

7.620,00

(Preço Unitário)

0

Planilha Estimativa de Preços (0584883)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.
Senhora Coordenadora,
Tratam os autos de Aquisição de Material
Expediente para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício
2019/2020., conforme especiﬁcações constantes no termo
referência 0582080 e seu Anexo Único 0582084.

de
em
de
de

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de
Contratações para pesquisa de preços, despacho GSAD ,
evento 0584115.
Feito ampla pesquisa de valores praticados em sitios
eletrônicos especializados , e comparados também aos valores
praticados no banco de preços que tem por base em procedimentos
governamentais recentes , chegamos a planilha estimativa de
preços 0584883 e ao quadro resumo abaixo:
TIPO

Preço
Preço
CATMAT Quantidades
quantidade TOTAL
unitário
mínima

SACOLA PLÁSTICA RECICLADA,
RESISTENTE E REFORÇADA,
tipo alça camiseta na cor
branca. Medidas da sacola
fechada 60cm x 80cm, com
espessura mínima de 10 micras 351515 750
por parede. Verificar as
condições no item 8, do Termo
de Referência.

Despacho SEIC 0584884

R$
10,16

R$2.032,00 R$7.620,00

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 34

Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro
de Preços (SRP), com fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada
pelos Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013.
À deliberação superior.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/08/2019, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584884 e o código CRC B7B90D91.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho SEIC 0584884

0584884v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
De acordo com o Despacho SEIC 0584884, encaminho os
presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,
conforme determina o mencionado artigo.
Ressalto, ainda, que a reserva deverá ser feita no valor
referente à aquisição mínima, quantidade esta que será adquirida
neste exercício.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/08/2019, às 09:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585284 e o código CRC 68B760F1.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0585284

0585284v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.

À SGO,
Para reserva de crédito.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 23/08/2019, às 10:01,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585333 e o código CRC 5BE85A34.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0585333

0585333v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
23/08/19 10:17
USUARIO : HEBERTH
DATA EMISSAO : 23Ago19
NUMERO : 2019PE000454
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL :
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA:SEALMOX.ANULAÇÃO PARCIAL DO PRÉ-EMPENHO ORIGEM Nº246/2019 PARA
EMISSÃO DE
NOVA RESERVA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA RECICLADA,
RESISTENTE E REFORÇADA. PA 0007008-60.2019.6.02.8000
EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401083 1 084621 0100000000 339030

PI
VALOR
AOSA CONSUM
2.032,00

LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH
UG : 070011 23Ago19 10:14
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
*******************************************************************************
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
23/08/19 10:32
USUARIO : HEBERTH
DATA EMISSAO : 23Ago19
NUMERO : 2019PE000455
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL :
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA:SEALMOX. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS, RESISTENTES E
SIAFI - Pré-Empenho SGO 0585363
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REFORÇADAS. MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.
PA SEI 0007008-60.2019.6.02.8000
EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401081 1 084621 0100000000 339030

PI
VALOR
AOSA CONSUM
2.032,00

LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH
UG : 070011 23Ago19 10:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 23/08/2019, às 10:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585363 e o código CRC E9E9650B.

0007008-60.2019.6.02.8000

SIAFI - Pré-Empenho SGO 0585363

0585363v4
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019PE000454 e 2019PE000455
Observação:

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 23/08/2019, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585397 e o código CRC 90D5D839.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0585397
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.
À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para elaboração da minuta
do edital da licitação.
Após, peço que direcione o feito à AJ-DG para análise.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2019, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585576 e o código CRC CAE5D64A.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0585576

0585576v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.

À SAD, para autorização ou não de inclusão de
Intenção de Registro de Preços no Comprasnet.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/08/2019, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587133 e o código CRC FEDB1B34.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0587133

0587133v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.

Retornem os autos à SLC, para divulgação da IRP,
na forma do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/09/2019, às 00:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589382 e o código CRC E93E7284.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0589382

0589382v1
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SIASGnet IRP

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/gerenciarFasesIrp...

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Ambiente: PRODUÇÃO

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
04/09/2019 17:45:14

Gerenciar Fases da IRP

Dados da IRP
Órgão da UASG

* N° da IRP

UASG Gerenciadora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 70011 - 00031/2019 - Aberta
Data Provável da Licitação

Fase Atual

15/11/2019

Aberta

Data Limite para Confirmação de Participação

Data Limite para Envio de Propostas
17/09/2019

Objeto da IRP
Registro de Prelos de material de Expediente para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas
atividades no exercício de 2019/2020.

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP
Voltar para Fase
Selecione
Data Limite para Envio de Propostas
Apenas Prorrogar? 17/09/2019

Prorrogar Data para Confirmação de Participação

* Justificativa para Alteração

300 caracter(es) disponível(eis)

Itens da IRP
N° do Tipo de
Item
Item

Item

3515151 Material Embalagem
plástica

Unidade de
Fornecimento

Quilograma

Critério de Valor Unitário
Julgamento Estimado (R$)

Menor Valor

UASG - Município/UF de Entrega Quantidade

70011 TRIBUNAL
10,1600 REGIONAL
Maceió/AL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

750

Situação

Aberto

Um registro encontrado.

Reabrir Fase do Item

Confirmar
( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Comprovante de inclusão da IRP nº 31/2019 no Comprasnet (0590001)
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SIASGnet IRP

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?m...

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Ambiente: PRODUÇÃO

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
18/09/2019 13:35:01

Analisar IRP

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP

70011 - 00031/2019

Itens da IRP

N° do Tipo de
Item
Item

Item

3515151 Material Embalagem
plástica

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Quilograma

Menor Valor

Valor
Unitário
Estimado
(R$)

UASG - Município/UF de Entrega Quantidade

70011 TRIBUNAL
10,1600 REGIONAL
Maceió/AL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

750

Situação colunaAcoes

Deserto

Analisar

Um registro encontrado.

Resumo da IRP

Editar IRP

Cancelar IRP

Solicitar Confirmação

Disponibilizar para Inclusão do Aviso

Comprovante de IRP deserta (0595713)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0007008-60.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

DE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – sacola plástica
reciclada, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013,
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666,
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber,
pela Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo –
sacola plástica reciclada, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, observando o
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.

O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos
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contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail, na
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino
Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante seu
horário normal de expediente.
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4.

Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005
do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
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5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins
de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do
Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº
5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição do item ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
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6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito
de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item,
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas
pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
encargo.

Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
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Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto
o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de boa
qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa
ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade pela Seção de
Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.1.1.

Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do item ofertado.

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
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licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo
o valor unitário constante do Anexo I-A, que representa uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
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validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando
sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.5.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.5.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.

Minuta de edital (0596874)

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 52

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.6.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de email: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do
tempo informado.
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12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada,
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
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14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
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14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.

15.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada;
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b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital;
c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de gestor designado para
tanto.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições deste Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 deste Edital;
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;
f) Fornecer os produtos em embalagens em que estejam impressas, conforme o caso,
as seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
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f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza dos serviços objeto da contratação;
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente da
referida Seção.
18.2.

O material será recebido:
a)
provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço; e
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b)
definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.
18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
18.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
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c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.3.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material
em atraso.
19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
19.9.

Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
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dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
19.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
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EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1.
O material solicitado deverá ser composto, no todo ou em parte, de material
reciclado.
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
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23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
23.11.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO – Aquisição de Material de Expediente para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019/2020.
1.1 A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação
por menor preço por item, Ata de Registro de Preços.
1.2 A Ata terá duração de 12 meses
1.3 Deverá ser solicitado pelo pregoeiro que a empresa apresente amostra dos produtos
para confirmação da qualidade e das especificações, pela Seção de Almoxarifado deste
Tribunal.
1.4 A despesa está prevista no Plano Anual de Contratações, conforme PLOA 2019,
MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2
Substituir
às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.
2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e
deverão estar de acordo com a legislação vigente.
2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade
2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde
2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.
2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
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3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho
encaminhados por e–mail;
3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas
de segunda a quinta e entre 8 e 13:30 horas às sextas–feiras.

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material
será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução da
contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo
com a gravidade dos casos a seguir:
5.1 - 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item
5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência
a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior
ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.

6. - DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is),
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.
6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária.
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6.5 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365
I = (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.
7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja disponível á
época do recebimento do material sempre se fazendo auxiliar por unidade competente, se
necessário.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.

8. DA HABILITAÇÃO
Será obrigatório o envio de 10 (dez) unidades de amostra para teste e avaliação pela Seção
de Almoxarifado. Os testes serão realizados enchendo-se a sacola, até o limite de peso
indicado nas especificações do material e testar se as mesmas suportam o peso colocado,
levantando-as, uma a uma, por 5 vezes consecutivas e verificando se, depois deste
procedimento, as mesmas apresentam algum tipo de dilatação, esgarçamento ou rasgos, e
tampouco rompam suas alças. Acontecendo quaisquer destas avarias, o produto será
recusado. Em caso negativo de ocorrências, o produto será aprovado no teste.
9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
O material solicitado deverá ser composto, no todo ou em parte, de material reciclado.
LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Chefe da Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

01

SACOLA PLÁSTICA RECICLADA,
RESISTENTE E REFORÇADA, tipo
alça camiseta na cor branca.
Medidas da sacola fechada 60cm x
80cm, com espessura mínima de
10 micras por parede. Verificar as
condições no item 8, do Termo de
Referência (Anexo I).

quilo

750

200

10,16
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0007008-60.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade,
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no
fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando prazo para sua correção;
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o material
recebido e discriminado;
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de constatado
o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições do Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 do Edital;
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c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;
f) Fornecer os produtos em embalagens em que estejam impressas, conforme o caso,
as seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza dos serviços objeto da contratação;
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
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deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal de expediente
deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria,
Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone (82) 3328-1947.
7.2.

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.

7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é de 05
(cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto
do fornecimento.
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7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea
“b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
8.4
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
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8.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento)
do valor total da contratação.
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.
8.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.
10 - DA PUBLICAÇÃO.
10.1.

O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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INFORMAÇÃO Nº 5665 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,

Sr. Secretário,
Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro
de Preços de material de consumo – sacolas plásticas.
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame,
considerando o valor estimado para aquisição e o que dispõe a Lei
Complementar nº 123/2016.
Outrossim, informamos a
comprovante nº 0595713.

IRP

nº

31/2019,

restou

deserta,

conforme

Ressalte-se, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/09/2019, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/09/2019, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596876 e o código CRC 2998431C.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.

À Assessoria Jurídica.
Assunto: Análise. Edital. Licitação.
Senhor Assessor,
Aprovando
o
termo
de
referência,
para
cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso X, da Resolução
TRE/AL nº 15.787/2017, encaminhamos a Vossa Senhoria
o presente, para análise da minuta de edital, consignada no
evento SEI 0596874.
Ratiﬁcamos as inclusões e as complementações
efetivadas pela Seção de Licitações e Contratos, inclusive
quanto ao registro de exclusividade às microempresas e
empresas de pequeno porte na competição.
Informamos que a IRP nº 31/2019, restou deserta,
conforme comprovante nº 0595713.
Por ﬁm, em consonância com o novo entendimento
do Tribunal de Contas da União, consta a divulgação dos
preços médios estimados para contratação no corpo do edital
submetido à análise.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2019, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597496 e o código CRC F090C1A1.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007008-60.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
: REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL DE CONSUMO - SACOLA RECICLADA

Parecer nº 1981 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Trata-se de registro de preços de material de
consumo – sacola plástica reciclada, para atender
à demanda das Unidades Administrativas do TRE/AL,
consoante Termo de Referência (0582080), elaborado pela
SEALMOX.
2. DO PROCEDIMENTO

No despacho contido no evento 0597496, o Senhor
Secretário de Administração aprovou o termo de referência
apresentado pela SEALMOX, nos termos do art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.
Foram os autos encaminhados à COMAP, para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017.
Com vista dos autos, a Seção de Instrução de
Constratações - SEIC (0584884) preencheu a Planilha de
Estimativa de Preços, obtendo o valor global estimado de R$
7.620,00 (sete mil seiscentos e vinte reais).
Aquela unidade encerrou por indicar a realização
de Licitação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, pelo
Sistema de Registro de Preços, com base na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 5.450/2005 e
7.892/2013, com exclusiva participação para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.
No
evento 0585363, consta reserva parcial de
crédito, a cargo da COFIN, no valor de R$ 2.030,00 (dois mil
trinta reais).
A Intenção de registro de preços foi divulgada
conforme documento SEI 0590001, tendo sido declarada
deserta (0595713).
Em seguida, a SLC/COMAP elaborou a minuta de
edital (0596874). No evento 0596876, tem-se a justiﬁcativa da
SLC/COMAP acerca da adoção da previsão de exclusividade
de participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme disciplina veiculada na LC nº 123/2006 e
Decreto nº 6.204/2007; da divulgação dos preços orçados;
bem como acerca dos ajustes efetuados na minuta.
O Senhor Secretário de Administração acolheu as
inclusões feitas no edital por meio do despacho GABSA
(0597496).
Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do art.
38 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 11 da Resolução TRE-AL nº
15.787/17.
Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, para a "Registro de
Preços de material de consumo – sacola plástica
reciclada".
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Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, a cargo da
unidades competentes, passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.
3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013.
Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no termo de referência (0582080).
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.
Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especiﬁcações usuais no mercado, como parece ser o
presente caso.
Dessa forma, tem-se que o objeto da presente
licitação é passível de aquisição via pregão, existindo a
possibilidade jurídica de utilização dessa modalidade ao
certame em tela, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.
Frise-se, também, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justiﬁcativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente a autorização de abertura da
licitação.
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceitua o art. 14 do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do edital estão de acordo com as
exigências legais.
No que concerne à minuta da ata de registro de
preços, vê-se que se conforma à regulamentação de regência.
Da mesma forma, encontra-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a previsão de
exclusividade de participação na licitação para microempresas
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e empresas de pequeno porte.
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Em face do que determina a Portaria Presidência
nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de veriﬁcação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia.
LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos
e documentos preﬁxados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05,
necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.

Sim
Não Evento

ItemQuestionário

N/A
FORMALIDADES PRELIMINARES
Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?
1

2

SIM

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
A contratação pretendida integra o planejamento de contratações? SIM 0582089

TERMO DE REFERÊNCIA

3

O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
SIM 0582080
que demanda a futura contratação?

4

O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens e/ou
SIM
serviços que serão contratados?

5

O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento
do objeto como bem e/ou serviço comum?

6

O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico?

7

O Termo de Referência contém justificativa para prévia seleção de
N/A
marcas e/ou especificações?

8

O Termo de Referência contém justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do processo de licitação?

9

O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento de
N/A
itens?

10

O Termo de Referência contém justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?

N/A

11

A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A

12

O Termo de Referência prevê regras claras para a apresentação de
N/A
atestados de capacidade técnica?

13

N/A

N/A

As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas em
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13

face da natureza e da complexidade do objeto? Foram fixadas em
percentuais razoáveis e justificados?

N/A

14

O Termo de Referência contém justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados independentes para cada capacitação N/A
técnica a ser comprovada?

15

O Termo de Referência contém justificativa para vistoria e/ou visita
N/A
técnica?

16

O Termo de Referência contém justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A

17

O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada?

N/A

18

O Termo de Referência contém justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A

19

O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com
análise de outras soluções de contratação do serviço?

N/A

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências de
20 propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A

O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
21 irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser causa
de aumento dos custos da futura contratação?

SIM

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade?

SIM

23

Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente?

SIM0597496

PESQUISA DE PREÇOS
24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?

SIM0584884

Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de acordo
25 com a legislação de regência e estão devidamente demonstrados e
SIM
justificados no processo administrativo?
26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados?

27

SIM 0584883

A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa ou
SIM
submeteu ao exame da unidade demandante, conforme o caso?

MINUTA DO EDITAL
Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do
art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não
implique em vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
28 microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade cooperativa, SIM 0596874
em face do valor estimado para o item da contratação?
Os autos contém justificativa para o afastamento da exclusividade
29 prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

30

N/A

A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas superiores
em até 5% do menor preço cotado?

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a
31 divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?
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Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

32

A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em razão do
N/A
valor da contratação (caso previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

Competitividade
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM

A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado em
34 planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários
afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

N/A

A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem todos
35 os direitos trabalhistas previstos em legislação especial (inclusive em
Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A

A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de
36 lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM

33

37

As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital
estão de acordo com a legislação?

SIM

38

As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas
na minuta do edital estão de acordo com a legislação?

SIM

39

A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a
ser contratado?

SIM

40

A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

NÃO

41

A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas?

NÃO

42

A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação?

SIM

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece
SIM 0596874
prazo razoável (não exíguo) para início da prestação de serviços?

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
44 descrição dos prazos e modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
45 descrição das obrigações atribuídas ao contratante e à
fornecedora?

SIM

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
46 obrigação à fornecedora de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

SIM

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
47 descrição das sanções administrativas aplicáveis às fornecedoras
que incorrerem em inadimplemento?

48

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
norma estabelecendo, para a fornecedora obrigação de prestar
garantia de execução do contrato? (A decisão compete à
autoridade que ordenar a despesa).

SIM

NÃO

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece,
49 quando for o caso, a segregação entre o recebimento provisório e SIM
o definitivo?

50

A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que viabilizem
N/A
a vinculação da remuneração com os resultados?

Parecer 1981 (0597864)

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 84

51

A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços?

SIM irreajustável

A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
52 fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

NÃO

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõem sobre margem de preferência foram
observadas?

SIM

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade
de a licitação ser exclusiva para Microempresas, Empresas de
54 Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

SIM

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº 11.488/07
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no art.
55 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A

Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e seus
56 anexos pela assessoria jurídica?

Em curso

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93

57

58

Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da
fase externa da licitação?

Próxima
fase

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto
5.450/05
Consta a publicação do aviso de edital?

Próxima
fase

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº 5.450/05
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Próxima
fase

59 Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e
30, VI, do Decreto nº 5.450/05

Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de registro
0590001
60 de preço, houve divulgação, mediante publicação no DOU, da intenção SIM
0595713
de registro de preços? Caso negativo, existe justificativa?
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a despesa?

62

Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo
contêm documento com estimativa do impacto orçamentário
N/A
financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar nº101/2000),
conforme o caso?

63

Os autos do processo contêm declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000), conforme o caso?

6.

SIM0585363

N/A

CONCLUSÃO

Quanto à minuta do edital, faz-se mister alterar
(nos itens 6.3; 17 "j" do edital e 5 "j" da ARP) a expressão
"serviço" por material/ objeto conforme o caso.
Uma vez satisfeita a diligência acima, nos termos
do parágrafo único, do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta
Assessoria Jurídica aprova a minuta de edital (0596874) que
visa à realização de licitação, na modalidade PREGÃO, em sua
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o
Registro de Preços para aquisição de material de consumo -
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sacolas plásticas recicladas, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 23/09/2019, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/09/2019, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597864 e o código CRC BB7F183A.

0007008-60.2019.6.02.8000

0597864v7

Parecer 1981 (0597864)

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 86
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2019.

À Secretaria de Administração, para cumprimento
da diligência recomendada no Parecer 1981 (0597864).

feito.

Após, retornem-se os autos para continuidade do

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/09/2019, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598072 e o código CRC FE946418.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.

À SLC.
Para alteração da minuta do edital, nos termos
propostos no Parecer 1981 (0597864).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2019, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598793 e o código CRC 1B78133A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0007008-60.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

DE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – sacola plástica
reciclada, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013,
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666,
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber,
pela Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo –
sacola plástica reciclada, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, observando o
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.

O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos
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contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail, na
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino
Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante seu
horário normal de expediente.
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4.

Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005
do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
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5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins
de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do
Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº
5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do item
ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do
Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição do item ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0599237)

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 91

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito
de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item,
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas
pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
encargo.

Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
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Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto
o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de boa
qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa
ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade pela Seção de
Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.1.1.

Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do item ofertado.

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
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licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo
o valor unitário constante do Anexo I-A, que representa uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
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validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando
sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.5.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.5.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
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10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.6.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de email: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do
tempo informado.
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12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada,
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
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14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
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14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.

15.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada;
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b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital;
c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de gestor designado para
tanto.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições deste Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 deste Edital;
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;
f) Fornecer os produtos em embalagens em que estejam impressas, conforme o caso,
as seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
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f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente da
referida Seção.
18.2.

O material será recebido:
a)
provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço; e
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b)
definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.
18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
18.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
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c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.3.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material
em atraso.
19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
19.9.

Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
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dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
19.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
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EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1.
O material solicitado deverá ser composto, no todo ou em parte, de material
reciclado.
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
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23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
23.11.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO – Aquisição de Material de Expediente para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019/2020.
1.1 A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação
por menor preço por item, Ata de Registro de Preços.
1.2 A Ata terá duração de 12 meses
1.3 Deverá ser solicitado pelo pregoeiro que a empresa apresente amostra dos produtos
para confirmação da qualidade e das especificações, pela Seção de Almoxarifado deste
Tribunal.
1.4 A despesa está prevista no Plano Anual de Contratações, conforme PLOA 2019,
MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2
Substituir
às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.
2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e
deverão estar de acordo com a legislação vigente.
2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade
2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde
2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.
2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
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3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho
encaminhados por e–mail;
3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas
de segunda a quinta e entre 8 e 13:30 horas às sextas–feiras.

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material
será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução da
contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo
com a gravidade dos casos a seguir:
5.1 - 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item
5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência
a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior
ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.

6. - DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is),
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.
6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária.
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6.5 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365
I = (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.
7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja disponível á
época do recebimento do material sempre se fazendo auxiliar por unidade competente, se
necessário.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.

8. DA HABILITAÇÃO
Será obrigatório o envio de 10 (dez) unidades de amostra para teste e avaliação pela Seção
de Almoxarifado. Os testes serão realizados enchendo-se a sacola, até o limite de peso
indicado nas especificações do material e testar se as mesmas suportam o peso colocado,
levantando-as, uma a uma, por 5 vezes consecutivas e verificando se, depois deste
procedimento, as mesmas apresentam algum tipo de dilatação, esgarçamento ou rasgos, e
tampouco rompam suas alças. Acontecendo quaisquer destas avarias, o produto será
recusado. Em caso negativo de ocorrências, o produto será aprovado no teste.
9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
O material solicitado deverá ser composto, no todo ou em parte, de material reciclado.
LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Chefe da Seção

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0599237)

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 109

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

01

SACOLA PLÁSTICA RECICLADA,
RESISTENTE E REFORÇADA, tipo
alça camiseta na cor branca.
Medidas da sacola fechada 60cm x
80cm, com espessura mínima de
10 micras por parede. Verificar as
condições no item 8, do Termo de
Referência (Anexo I).

quilo

750

200

10,16
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0007008-60.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade,
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no
fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando prazo para sua correção;
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o material
recebido e discriminado;
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de constatado
o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições do Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 do Edital;
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c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;
f) Fornecer os produtos em embalagens em que estejam impressas, conforme o caso,
as seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
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deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal de expediente
deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria,
Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone (82) 3328-1947.
7.2.

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.

7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é de 05
(cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto
do fornecimento.
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7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea
“b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
8.4
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
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8.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento)
do valor total da contratação.
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.
8.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.
10 - DA PUBLICAÇÃO.
10.1.

O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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Maceió, 25 de setembro de 2019.

À AJ-DG,
com minuta alterada conforme solicitado por essa
assessoria.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/09/2019, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599240 e o código CRC 5F6945D6.
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Maceió, 25 de setembro de 2019.

Senhor Diretor-Geral,
Atendidas as recomendações apostas ao ﬁnal do
Parecer nº 1.981 (0597864), na forma da minuta de edital
(0599237) ajustada pela SLC, seguem os autos, para ulteriores
deliberações.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/09/2019, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599372 e o código CRC 915F9116.
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Maceió, 25 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, sendo que esta
não traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução do
objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, submeto à superior consideração de Vossa
Excelência, sugerindo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do presente certame,
na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando o Registro de Preços para aquisição de
material de consumo - sacolas plásticas recicladas, nos termos da
minuta 0596874, aprovada pela Assessoria Jurídica desta DiretoriaGeral, por meio do Parecer 1981 (0597864) complementado pelo
Despacho AJ-DG 0599372.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/09/2019, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599595 e o código CRC EB27559D.
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Maceió, 30 de setembro de 2019.
Analisando a instrução do presente feito, constato a
observância, em sua evolução, de todos os requisitos para o
reconhecimento de sua regularidade. Sobressai, dentre os
documentos nele registrados, a manifestação da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral (0599372) que, constatando a observância das
recomendações que consignou, atesta a regularidade do expediente
que regerá o certame.
Dessa forma, APROVO os termos da minuta alterada de
edital (0599237) e, com isso, AUTORIZO a abertura da fase externa
do certame que, na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo
menor preço, visa ao registro de preços para a aquisição de material
de consumo - sacola plástica reciclada, observado o termo de
referência que inaugura os autos (0582080).
Remeta-se à Secretaria de Administração.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 30/09/2019, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0601320 e o código CRC 2E12F43F.
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Maceió, 02 de outubro de 2019.

À SLC, para divulgação do aviso de licitação e
demais providências cabíveis.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/10/2019, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603125 e o código CRC AA14DE6A.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2019
PROCESSO Nº: 0007008-60.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 17 de outubro de 2019
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

DE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – sacola plástica
reciclada, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013,
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666,
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber,
pela Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo –
sacola plástica reciclada, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, observando o
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail, na
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino
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Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante seu
horário normal de expediente.
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4.

Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005
do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
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5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins
de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do
Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº
5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do item
ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do
Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição do item ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
6.4.2.

Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
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especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito
de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item,
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas
pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
encargo.

Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
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agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto
o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de boa
qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa
ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade pela Seção de
Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.1.1.

Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do item ofertado.

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
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8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo
o valor unitário constante do Anexo I-A, que representa uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
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úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando
sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.5.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.5.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
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mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.6.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de email: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do
tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada,
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o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.

A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do

Edital do PE nº 58/2019 (0603564)

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 132

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
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14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.

15.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada;
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital;
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c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de gestor designado para
tanto.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições deste Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 deste Edital;
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;
f) Fornecer os produtos em embalagens em que estejam impressas, conforme o caso,
as seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
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f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente da
referida Seção.
18.2.

O material será recebido:
a)
provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b)
definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.
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18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
18.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
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incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.3.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material
em atraso.
19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
19.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
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art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
19.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1.
O material solicitado deverá ser composto, no todo ou em parte, de material
reciclado.
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
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23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
23.11.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 03 de outubro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ANEXO I
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO – Aquisição de Material de Expediente para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019/2020.
1.1 A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação
por menor preço por item, Ata de Registro de Preços.
1.2 A Ata terá duração de 12 meses
1.3 Deverá ser solicitado pelo pregoeiro que a empresa apresente amostra dos produtos
para confirmação da qualidade e das especificações, pela Seção de Almoxarifado deste
Tribunal.
1.4 A despesa está prevista no Plano Anual de Contratações, conforme PLOA 2019,
MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2
Substituir
às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.
2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e
deverão estar de acordo com a legislação vigente.
2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade
2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde
2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.
2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
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3.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho
encaminhados por e–mail;
3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas
de segunda a quinta e entre 8 e 13:30 horas às sextas–feiras.

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material
será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução da
contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo
com a gravidade dos casos a seguir:
5.1 - 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item
5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência
a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior
ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.

6. - DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is),
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.
6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária.
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6.5 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365
I = (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.
7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja disponível á
época do recebimento do material sempre se fazendo auxiliar por unidade competente, se
necessário.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.

8. DA HABILITAÇÃO
Será obrigatório o envio de 10 (dez) unidades de amostra para teste e avaliação pela Seção
de Almoxarifado. Os testes serão realizados enchendo-se a sacola, até o limite de peso
indicado nas especificações do material e testar se as mesmas suportam o peso colocado,
levantando-as, uma a uma, por 5 vezes consecutivas e verificando se, depois deste
procedimento, as mesmas apresentam algum tipo de dilatação, esgarçamento ou rasgos, e
tampouco rompam suas alças. Acontecendo quaisquer destas avarias, o produto será
recusado. Em caso negativo de ocorrências, o produto será aprovado no teste.
9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
O material solicitado deverá ser composto, no todo ou em parte, de material reciclado.
LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Chefe da Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

01

SACOLA PLÁSTICA RECICLADA,
RESISTENTE E REFORÇADA, tipo
alça camiseta na cor branca.
Medidas da sacola fechada 60cm x
80cm, com espessura mínima de
10 micras por parede. Verificar as
condições no item 8, do Termo de
Referência (Anexo I).

quilo

750

200

10,16

Edital do PE nº 58/2019 (0603564)

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 145

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0007008-60.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 58/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade,
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 58/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 58/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº 58/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no
fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando prazo para sua correção;
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o material
recebido e discriminado;
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de constatado
o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições do Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 do Edital;
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c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;
f) Fornecer os produtos em embalagens em que estejam impressas, conforme o caso,
as seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que
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deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal de expediente
deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria,
Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone (82) 3328-1947.
7.2.

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.

7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é de 05
(cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto
do fornecimento.
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7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea
“b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
8.4
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
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8.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento)
do valor total da contratação.
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.
8.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.
8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.
10 - DA PUBLICAÇÃO.
10.1.

O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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EDITAL Nº 63 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2019

PROCESSO Nº: 0007008-60.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 17 de outubro de 2019
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o
Registro de Preços de material de consumo – sacola plástica reciclada,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
7.892 de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o
Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Uniﬁcado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de
material de consumo –sacola plástica reciclada, conforme especiﬁcações
descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
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procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo
I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral a contratar, facultando-se a realização de licitação especíﬁca para a
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneﬁciário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação especíﬁca, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento, por e-mail, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D - Serraria,
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante seu horário normal de
expediente.
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Uniﬁcado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
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4.2.1.
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos
no referido diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País;
4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
5.3.

O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
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senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º,
do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até
a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição do item ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A deste edital.
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6 .4 .1 .
Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante,
para que a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações
constantes no edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de identiﬁcação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer
outro dado capaz de identiﬁcar o licitante. Esta identiﬁcação somente
constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do
item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet , no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6 .6 .
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas
que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido
serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências veriﬁcadas entre as descrições relativas
aos objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no
Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições
constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
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6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer
produto de boa qualidade. Antes da homologação da licitação, caso
solicitado pelo pregoeiro, a empresa ainda deve apresentar amostra dos
produtos para conﬁrmação da qualidade pela Seção de Almoxarifado deste
Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
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8.1.
Após a classiﬁcação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário
do item ofertado.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
8 .8 .
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 .9 .
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
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8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9 .2 .
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limite máximo o valor unitário constante do Anexo I-A, que representa uma
média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
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o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2014, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
10.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
habilitação, o Pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat ”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
10.5.
A
comprovação
da
regularidade
ﬁscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.5.1.

Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
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ﬁscal quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo
de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.6.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@treal.jus.br.
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11.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e
quatro horas).
11.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida
e publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data ﬁxada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestála ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
1 2 .4 .
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão ﬁxos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
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14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.1.1.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classiﬁcados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
14.3.1.
O cadastro de reserva dos fornecedores classiﬁcados a que se
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2.
O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustiﬁcada de fornecedor classiﬁcado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto n. 5.450/2005.
14.7.

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada
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pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justiﬁcada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
14.10.
Caso a justiﬁcativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará ﬂuindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no
art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
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a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o
objeto desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto n.º 7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especiﬁcações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
Edital 63 (0603566)

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 167

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para ﬁns de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classiﬁcação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s)
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 14.15.
15.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela
contratada;
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital;
c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução
do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
d) Acompanhar e ﬁscalizar a execução do contrato por meio de gestor
designado para tanto.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deﬁciências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições ﬁrmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições ﬁrmadas a partir da data da
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publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notiﬁcação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de
material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 14.15.
16.2.
São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de
contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições deste Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 deste Edital;
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste
Instrumento, em embalagens de boa qualidade, não daniﬁcadas, originais da
linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas
por parte da empresa fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas
por órgãos oﬁciais competentes e deverão estar de acordo com a legislação
vigente;
f) Fornecer os produtos em embalagens em que estejam impressas, conforme
o caso, as seguintes informações:
f.1 ) especiﬁcações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
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f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
o
recebimento
de
expedientes/notiﬁcações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade ﬁscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
m)
Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ﬁcará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente,
deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente da referida Seção.
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18.2.

O material será recebido:

a)
provisoriamente, para que seja feita a veriﬁcação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b)
deﬁnitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às veriﬁcações,
após o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
18.5.
Os recebimentos provisório e deﬁnitivo se darão mediante
formulário próprio.
18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especiﬁcações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ﬁcará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
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19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim conﬁgurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustiﬁcado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por período superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação
do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite
de 10% (dez por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
19.4.3.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial,
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
material em atraso.
19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justiﬁcativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
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19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
19.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
19.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
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demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por
servidor/gestor designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue
com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também
em um prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota ﬁscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX/100)
365

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1.
O material solicitado deverá ser composto, no todo ou em parte, de
material reciclado.
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
2 3 .4 .
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
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23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e
Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82)
2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e
da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 23.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
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Maceió/AL, 03 de outubro de 2019.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO EVENTO Nº 0603564.
Em 03 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/10/2019, às 08:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603566 e o código CRC B5E72C24.
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SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di...

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
03/10/2019 15:00:31
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 04/10/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
Sub-rogação
mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Modalidade de Licitação
Pregão

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00058/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

00031/2019
Validade da
Ata SRP

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0007008-60.2019

Menor Preço

Quantidade de Itens

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

1

Nº da IRP

Equalização de ICMS

Internacional

12
mes(es)

Objeto
Registro de Prelos de material de Expediente para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para
manutenção de suas atividades no exercício de 2019/2020.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

04/10/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 04/10/2019

Em 17/10/2019

às 08:00

às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011
Gestão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0603578)
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Nº da UASG
UASG
Sair
70011

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação
/

00058

2019

Modalidade de Licitação
Pregão
Concorrência
Tomada de Preços
Convite
Concurso

Pesquisar

70011

UASG de Atuação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação

UASG
Origem

03/10/2019 15:05:41

Pesquisar Licitação

Situação da Licitação
Revogada
Anulada
Suspensa

Característica da Licitação
Tradicional
Registro de Preço (SRP)

Limpar

Modalidade de
Licitação
Pregão Eletrônico

Nº da
Licitação
00058/2019

Característica
Registro de Preço
(SRP)

Objeto
Registro de Prelos de material de Expediente para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoa...

Situação Atual
da Licitação

Ação

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0603578)

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 179
03/10/2019 15:12

SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

1 of 1
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00058/2019

UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0007008-60.2019

Menor Preço

Quantidade Informada de
Itens

Itens Incluídos

1

03/10/2019 15:06:01

Visualizar Licitação

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Nº da IRP
00031/2019
Validade da Ata SRP

Equalização de ICMS
Itens Cancelados

1

12 mes(es)

Internacional

0

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

Sim

Não

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Registro de Prelos de material de Expediente para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para
manutenção de suas atividades no exercício de 2019/2020.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Presidente do Tre/al - Ordenador de Despesas

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

04/10/2019
CPF do Responsável

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

012.995.344-06

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 04/10/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

Entrega da Proposta
A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Abertura da Licitação
Em 17/10/2019

às 14:00

no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação
03/10/2019

CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

às 15:00

954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação

Id
Matéria

0700110500058201900001 12075134

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo
Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

03/10/2019
15:00

95447083400

04/10/2019

Em
Editoração

03/10/2019
15:00

Sim

Visualizar

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00058/2019
Quantidade Informada de
Itens

UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Itens Incluídos

1

03/10/2019 15:06:26

Itens da Licitação

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Itens Cancelados
1

0

Nº da IRP
00031/2019

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Todos

Critério de Julgamento

Tipo de Benefício

Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Utiliza Margem de Preferência
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

1

M

Limpar

Item
351515 Embalagem
plástica

Situação
do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência
(%)

Grupo

Consistente?

Ação

-

750

Quilograma

Menor Preço

Tipo I

Não

-

-

Sim

Visualizar

Um registro encontrado.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0603578)
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00058/2019
Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

03/10/2019 15:07:18

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Nº da IRP
00031/2019

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Material

351515 - Embalagem plástica

Descrição Detalhada
Embalagem plástica, forma: sacola, largura: 60 cm, altura: 80 cm, material: plástico

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
750

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Quilograma

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Valor Unitário Estimado (R$)
10,1600

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Permitir Adesões

Locais de Entrega

UASG

Tipo

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Item Anterior

Licitação

Gerenciadora

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0603578)

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

750

Próximo Item
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Seção 3

ISSN 1677-7069

homologado à empresa TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA

Nº 193, sexta-feira, 4 de outubro de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019 - UASG 70011

INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ nº 28.800.572/0001-74), com o preço global de R$ 104.171,40
(cento e quatro mil e cento e setenta e um reais e quarenta centavos).

Nº Processo: 0007170-55.2019. Objeto: Registro de Preços de material de consumo Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah, conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/10/2019 das 08h00
às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00057-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 04/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
18/10/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro
(SIDEC - 03/10/2019) 090031-00001-2019NE000089

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 42/2019

(SIASGnet - 03/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 42/2019
- contratação de empresa para prestar serviço de locação e instalação de máquinas
profissionais para a produção de café expresso, moinhos para moer os grãos de café e o
fornecimento, através de contrato por demanda, dos insumos necessários para o seu
consumo final (café em grãos, açúcar refinado granulado e adoçante dietético líquido) restou deserto pela ausência da apresentação de propostas.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 70029

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

Nº Processo: 0002005-97.2019. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição
de Equipamentos de comunicação de dados (Switch).. Total de Itens Licitados: 3. Edital:
04/10/2019 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central Macapá/AP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00016-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 04/10/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 21/10/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 03/10/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISTRATO

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeiro

Processo nº 0001521-17.2016.6.02.8000; Espécie: Termo de Distrato do Contrato nº
21/2014, firmado entre o TRE/AL e o Sr. Mário Jorge de Melo, CPF nº 259.754.474-53;
Fundamento legal: Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta (Da Vigência) do Contrato TRE/AL
nº 21/2014 e demais elementos constantes do PA nº 0001521-17.2016.6.02.8000 e
Resolução TRE/AL nº 15.936/18; Assinatura: 05/08/2019. Valor do Ressarcimento: R$
23.772,83.

(SIASGnet - 02/10/2019) 70029-00001-2019NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 70003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2019; Processo SEI nº 000621876.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, I, "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, combinado com a Cláusula Doze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL
e a empresa DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA , CNPJ nº 05.917.540/000158 ; Objeto: a) a alteração quantitativa do Contrato, que trata da prestação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos
pelas companhias aéreas credenciadas; b) a retificação da tabela constante no item 3.1 do
Contrato; Assinatura: 26/09/2019. Valor total do acréscimo: R$ 44.220,10.

Nº Processo: 4553. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
de consumo - material para manutenção de bens imóveis e instalações, conforme
descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência n. 017/2019SEALM/TRE-AM.. Total de Itens Licitados: 167. Edital: 04/10/2019 das 08h00 às 17h59.
Endereço:
Avenida
Andre
Araujo
N.
200,
Aleixo
Manaus/AM
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00040-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 04/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/10/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ELONGIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Pregoeiro

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2016; Processo SEI nº 000699209.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Negociação consubstanciada nos eventos SEI 0577238,
0577333 e 0581809 e art.42 da Res. TRE/AL nº 15.787/17. Partes: União, através do TRE/AL
e BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 04.202.019/0001-71. Objeto: redução do valor
mensal da contratação, passando de R$ 8.358,00 para R$ 8.061,41 a partir de julho de
2019; Valor total do Contrato durante a atual vigência: R$ 99.242,68; Valor total do
Contrato durante a vigência do 3º Aditivo: R$ 96.784,92; Assinatura: 23/09/2019.

(SIASGnet - 03/10/2019) 70003-00001-2019NE000118
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2019 - UASG 70003
Nº Processo: 2142. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
de consumo - material de acondicionamento e embalagem, conforme descrições e
quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência n. 04/2019-SEALM/TRE-AM..
Total de Itens Licitados: 48. Edital: 04/10/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida
Andre
Araujo
N.
200,
Aleixo
Manaus/AM
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00041-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 04/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/10/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2019
Processo Administrativo SEI nº 0005376-96.2019.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 30/09/2019, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 41/2019, cujo objeto é a aquisição de material
permanente - condicionadores de ar, adjudicando o seu objeto às empresas: a) MARIA
CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ Nº 28.697.784/0001-78, vencedora do item 1, pelo
valor total de R$ 4.646,72, e vencedora do item 8, pelo valor total de R$ 25.589,92; b)
SUELEN SILVA DE SOUZA, CNPJ Nº 34.042.243/0001-04, vencedora do item 2, pelo valor
total de R$ 10.988,86, e vencedora do item 3, pelo valor total de R$ 13.498,29; c) M P A
VALENTE SERVICE ME, CNPJ Nº 00.476.308/0001-08, vencedora do item 4, pelo valor total
de R$ 12.776,00; d) LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS,
CNPJ Nº 34.073.854/0001-10, vencedora do item 6, pelo valor total de R$ 17.698,00, e
vencedora do item 7, pelo valor total de R$ 22.494,00, registrando a não adjudicação do
item 5, e autorizando as contratações com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e
no Decreto nº 5.450/05.

BREITNER DE BRITO GORDINHO
Pregoeiro
(SIASGnet - 03/10/2019) 70003-00001-2019NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 7545/2019 TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Credenciamento n.
17/2019, de prestação de serviços de acupuntura, fisioterapia pélvica, pilates e RPG.
Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Credenciada: K M DAS
NEVES PEREIRA DE MATOS EIRELI. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial no
Art. 25, e na Lei 8.880/94. Do Objeto: alterar a Ementa, o Preâmbulo e a Cláusula Primeira
(Do Objeto): "Termo de Credenciamento para prestação de serviços de acupuntura e
consulta em consultório". Data da Assinatura: 27/09/2019. Assinam: Desembargador JOÃO
DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Credenciante, e a Sra. KATIA MARIA DAS NEVES PEREIRA
DE MATOS, pela Credenciada.

Maceió-AL, 3 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019
Processo Administrativo SEI nº 0008478-63.2018.6.02.8000. O Desembargador OTÁVIO
LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no Exercício da Presidência do TRE/AL, homologou, em
02/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 39/2019, cujo objeto é o Registro de
Preços para eventual aquisição de componentes de rede (networking), adjudicando o seu
objeto à empresa: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ Nº
02.213.325/0001-88, vencedora do Lote 1, itens de 1 a 19, pelo valor de R$ 2.616.546,00,
e do Lote 2, itens de 20 a 35, pelo valor de 1.495.370,00, totalizando o valor global de R$
4.111.916,00, Convocando a referida empresa para a devida assinatura da Ata de Registro
de Preços, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 70013
Nº Processo: 8785/2019. Objeto: Contratação de serviço de impressão, instalação e

Maceió-AL, 3 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

veiculação de busdoor. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 04/10/2019 das 08h00 às
17h59. Endereço: 1. Avenida do Centro Administrativo da Bahia, N.º 150 - Salvador-ba,

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Paralela - Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-000402019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2019 - UASG 70011

Entrega

das

Propostas:

a

partir

de

04/10/2019

08h00

no

site

www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/10/2019 às 13h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está disponível no Comprasnet,

Nº Processo: 0007008-60.2019. Objeto: Registro de Prelos de material de Expediente para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades
no exercício de 2019/2020.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/10/2019 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00058-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 04/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/10/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações
poderão ser obtidas por meio do telefone (71) 3373-7318 .
LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Pregoeiro

(SIASGnet - 03/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019100400138

às

(SIASGnet - 02/10/2019) 70013-00001-2019NE000054

138

Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0603910)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.

À CPREG,
Após publicação do Aviso de Licitação no DOU e no
Portal da Transparência, para realização do certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 04/10/2019, às 08:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603923 e o código CRC 8481EDBA.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0603923

0603923v1
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Proposta Comercial
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2019
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
P Galvão Distribuidora de Alimentos Eireli - EPP inscrita no CNPJ com o nº 14.376.716/0001-00 e com a inscrição estadual nº 272.00510391, sediada na
Rua Cel Lima Rocha nº 935 - Empresarial Tenente Lemysson Rodrigo - Sala 103 - Pinheiro, Maceió – AL, Representada por sua Sócia Administrativa a
Senhora Priscilla Souza Galvão Santana, portadora da Carteira de Identidade nº 2002001043573 – PO/AL e do CPF nº 015.294.254-84, apresenta proposta
comercial abaixo:
1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:
• Dados da Empresa:
• Razão Social: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
• CNPJ: 14.376.716/001-00
• Inscrição Estadual: 272.00510391
• Inscrição Municipal: 901079931
• Endereço: Rua Cel. Lima Rocha, 935, Empresarial Tenente Lemysson Rodrigo - Sala 103 - Pinheiro, Maceió-AL, CEP: 57.055-400
• Fone: (82) 3024-9001 / 9 8703-6334
• E-mail: p.galvao@outlook.com
• Dados Bancários da Empresa:
• Banco: Banco do Brasil
• Agência: 1233-5
• Conta Corrente: 71.820-3
• Dados do Representante Legal da Empresa:
• Nome: Priscilla Souza Galvão Santana.
• RG: 92001043573– SEDS/AL
• CPF: 015.294.254-84
• Cargo na empresa: Gerente Administrativo
• Nacionalidade: Brasileira
• Estado Civil: Casada
• Endereço: Rua Prof. Luiz Lavenere Machado, 277, Trapiche da Barra, Maceió - AL
• Telefone: (82) 9 8703-6334
• Profissão: Empresária
• E-mail: priscillagalvao@outlook.com

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE:
• A licitante DECLARA que esta proposta comercial é válida de acordo com o edital em referência;
• A licitante DECLARA que acatará o pagamento da Administração conforme o estabelecido no edital em referência;
• A licitante DECLARA que o prazo de entrega será de acordo com o Edital em referência, a contar da data da ordem de fornecimento acompanhada da
competente nota de empenho.
• A licitante DECLARA que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais,
desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
• A licitante DECLARA que está de acordo com todas as normas e condições deste edital e seus anexos.
• A licitante DECLARA que o prazo de garantia do objeto licitado será conforme o estabelecido no edital de referência.
• A licitante DECLARA que é optante pelo Imposto Simples Nacional.
PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE
ITEM

PRODUTO

QTD

UND

MARCA

FABRICANTE

VALOR UNT

VALOR TOTAL

1

SACOLA PLÁSTICA RECICLADA, RESISTENTE E
REFORÇADA, tipo alça camiseta na cor branca.
Medidas da sacola fechada 60cm x 80cm, com espessura
mínima de 10 micras por parede.

750

KG

3R

3R

R$ 9,00

R$6.750,00

VALOR TOTAL (Seis mil setecentos e cinquenta reais.)

R$ 6.750,00

Maceió-AL, 17 de outubro de 2019.

Proposta EMPRESA P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIREIL (0610230)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2019.

Senhora Chefe,
Encaminho para análise técnica a proposta
apresentada pela Empresa P Galvão Distribuidora de
Alimentos Eireli, evento 0610230.
As amostras serão entregues nessa Seção no dia 23
do corrente mês (quarta-feira), conforme solicitado no item 8
do Termo de Referência.
A sessão eletrônica será reaberta no dia 24/10/2019
(quinta-feira), às 14:00 horas.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/10/2019, às 08:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610539 e o código CRC F8533428.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0610539

0610539v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Após análise da proposta enviada pelo licitante P.
GALVÃO, bem como da análise das amostras enviadas, não foi
possível aferir a composição das mesmas, se de plástico
reciclado ou não.
Solicitamos, portanto, que nos seja enviada a
composição da sacola, uma vez que encontra-se especiﬁcado,
no anexo único - especiﬁcações, que a mesma seja reciclada,
e também no item 9, dos critérios de sustentabilidade, que o
material seja composto, no todo ou em parte, de material
reciclado.
Att.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 24/10/2019, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613354 e o código CRC E7CCD892.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho SEALMOX 0613354

0613354v1
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Declaração APRESENTADA PELA EMPRESA P GALVÃO (0613522)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.
Senhora Chefe,
Encaminho
para
análise
técnica
a
declaração apresentada pela Empresa P Galvão Distribuidora de
Alimentos Eireli, evento 0613522.
A sessão eletrônica encontra-se suspensa pelo prazo de
30 (trinta) minutos.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/10/2019, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613524 e o código CRC 0C754050.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0613524

0613524v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Reiteramos as solicitações constantes do despacho
sealmox 0613354, quanto à composição do material enviado,
bem como que os documentos enviados pelo licitante sejam
atestados pelo seu representante legal.
Att.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 24/10/2019, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613530 e o código CRC 31A09397.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho SEALMOX 0613530

0613530v1
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Declaração EMPRESA P GALVÃO (0613994)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2019.
Senhora Chefe,
Encaminho
para
análise
técnica
a
novel declaração apresentada pela Empresa P Galvão Distribuidora
de Alimentos Eireli, evento 0613994.
A sessão eletrônica encontra-se suspensa pelo prazo de
30 (trinta) minutos.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/10/2019, às 09:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613996 e o código CRC DB8378BD.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0613996

0613996v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2019.
Senhor Pregoeiro,

Após análise dos documentos enviados pelo licitante P GALVÃO DISTRIBUÍDORA DE
ALIMENTOS EIRELLI, e declaração 0613994, informamos que a empresa atende
às solicitações do TR.
Att.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 25/10/2019, às 09:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614013 e o código CRC 3EE3B1DC.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho SEALMOX 0614013

0614013v1
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

14.376.716/0001-00
P GALV O DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
P GALVAO DISTRIBUIDORA
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 08/01/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
V - Qualificação Técnica
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

12/01/2020
04/11/2019
20/01/2020
Pendência)
30/08/2019 (*)
20/10/2019 (*)

31/01/2020

Emitido em: 25/10/2019 09:49
CPF: 025.095.944-51
Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

1 de

Ass: ____________________________________________________________________________________________
Anexo SICAF (0614331)
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1

Data e hora da consulta:
Usuário:

25/10/2019 09:51:
02509594451

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ:
14376716

Título:
P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Código

Credor

Situação
Adimplente

Total de Registros
Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de Inclusão

* Registros incluídos há até 30 dias.
1

de

1

Anexo CADIN (0614332)
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 14.376.716/0001-00
Certidão nº: 187607304/2019
Expedição: 25/10/2019, às 09:47:49
Validade: 21/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
14.376.716/0001-00 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Anexo TST (0614335)
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/10/2019 às 10:51) não consta registro no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao
CNPJ nº 14.376.716/0001-00.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5DB2.EFDB.235B.E899

Gerado em: 25/10/2019 as 10:51:39

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Anexo CNJ (0614337)
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Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:
CPF / CNPJ:

14376716000100

LIMPAR
Data da consulta: 25/10/2019 10:47:23
Data da última atualização: 24/10/2019 18:00:07
DETALHAR

CNPJ/CPF DO SANCIONADO

NOME DO SANCIONADO

UF DO SANCIONADO

ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO

DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO

Nenhum registro encontrado

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancio…

Anexo PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (0614340)
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
Certidão fornecida para o CNPJ: 14.376.716/0001-00
Nome/Contribuinte:

P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.
Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.
Válida até 01/11/2019
Emitida às 14:45:55 do dia 02/09/2019
Código de controle da certidão: AFF1-2F79-0B5A-474F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
Anexo FAZENDA ESTADUAL (0614341)
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ComprasNet

PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico

Nº 00058/2019(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

14.376.716/0001-00 - P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Item Descrição
Unidade de Fornecimento
Quantidade
1 EMBALAGEM PLÁSTICA
Quilograma
750

Valor Unitário
R$ 9,0000

Valor Global
R$ 6.750,0000

Marca: 3R
Fabricante: 3R
Modelo / Versão: 3R
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACOLA PLÁSTICA RECICLADA, RESISTENTE E REFORÇADA, tipo alça camiseta na cor
branca. Medidas da sacola fechada 60cm x 80cm, com espessura mínima de 10 micras por parede. Verificar as condições no item 8,
do Termo de Referência (Anexo I).

Total do Fornecedor:

R$ 6.750,0000

Valor Global da Ata:

R$ 6.750,0000

Voltar

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Anexo RESULTADO POR FORNECEDOR (0614343)
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00058/2019 (SRP)
Às 11:09 horas do dia 25 de outubro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00058/2019, referente ao
Processo nº 0007008-60.2019, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
Item: 1
Descrição: EMBALAGEM PLÁSTICA
Descrição Complementar: EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 60 CM, ALTURA 80 CM, MATERIAL
PLÁSTICO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 750
Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor estimado: R$ 10,1600
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 9,1000 , com
valor negociado a R$ 9,0000 e a quantidade de 750 Quilograma .
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
25/10/2019
Adjudicado
EIRELI, CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00, Melhor lance: R$ 9,1000, Valor Negociado: R$
11:09:19
9,0000

Fim do documento

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=812889&acao=A&tipo=t

Anexo TERMO DE ADJUDICAÇÃO (0614344)
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Pregão Eletrônico

DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
Pregão eletrônico 58/2019 UASG 70011
Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
CNPJ: 14.376.716/0001-00 - P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
15 de Outubro de 2019.

Voltar

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?prpCod=12667905

Anexo DECLARAÇÕES COMPRASNET (0614357)
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Pregão Eletrônico

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
Pregão eletrônico 58/2019 UASG 70011
P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.376.716/0001-00, declara que não
possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do
art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Maceió, 15 de Outubro de 2019.

Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=812889&prpCod=12667905

Anexo DECLARAÇÕES COMPRASNET (0614357)
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Pregão Eletrônico

Declaração de Menor
Pregão eletrônico 58/2019 UASG 70011
P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.376.716/0001-00, declara para fins
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII,
art. 7º da Constituição Federal.

do
de
de
do

Maceió, 15 de Outubro de 2019.

Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=812889&prpCod=12667905&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNA…

Anexo DECLARAÇÕES COMPRASNET (0614357)
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Pregão Eletrônico

DECLARAÇÃO
Pregão eletrônico 58/2019 UASG 70011
Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 58/2019 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 14.376.716/0001-00 - P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Maceió, 15 de Outubro de 2019.

Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Ciencia_Edital.asp?prgCod=812889&prpCod=12667905&codUasg=70011&nomUasg=T…

Anexo DECLARAÇÕES COMPRASNET (0614357)
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Pregão Eletrônico

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
Pregão eletrônico 58/2019 UASG 70011
P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 14.376.716/0001-00, declara sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Maceió, 15 de Outubro de 2019.

Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=812889&prpCod=12667905&codUasg=70011&nomUasg=T…

Anexo DECLARAÇÕES COMPRASNET (0614357)
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Pregão Eletrônico

Declaração de Acessibilidade
Pregão eletrônico 58/2019 UASG 70011
P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.376.716/0001-00, declara que,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de
funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Maceió, 15 de Outubro de 2019.

Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Acessibilidade.asp?prgCod=812889&prpCod=12667905

Anexo DECLARAÇÕES COMPRASNET (0614357)
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Pregão Eletrônico

Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Pregão Eletrônico 58/2019 UASG 70011
PRISCILLA SOUZA GALVAO SANTANA, como representante devidamente constituído de 14.376.716/0001-00 - P
GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI doravante denominado P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 58/2019 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 58/2019 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 58/2019 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 58/2019 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 58/2019 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 58/2019 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 58/2019 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 58/2019 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 58/2019 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la.
Maceió, em 15 de Outubro de 2019.
PRISCILLA SOUZA GALVAO SANTANA

Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_IndependProp.asp?prgCod=812889&prpCod=12667905
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Pregão Eletrônico

Declaração de Cota de Aprendizagem
Pregão eletrônico 58/2019 UASG 70011
P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.376.716/0001-00, declara sob as penas
da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
Maceió, 15 de Outubro de 2019.

Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Cota_Aprendizagem.asp?prgCod=812889&prpCod=12667905

Anexo DECLARAÇÕES COMPRASNET (0614357)
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Pregão Eletrônico
70011 .582019 .13163 .4248 .94417

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00058/2019 (SRP)
Às 14:00 horas do dia 17 de outubro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 120/20169 de 20/03/2019, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao
Processo nº 0007008-60.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00058/2019. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Registro de Prelos de material de Expediente para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019/2020.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Item: 1
Descrição: EMBALAGEM PLÁSTICA
Descrição Complementar: EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 60 CM, ALTURA 80 CM, MATERIAL
PLÁSTICO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 750
Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor estimado: R$ 10,1600
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 9,1000 e com valor
negociado a R$ 9,0000 e a quantidade de 750 Quilograma .
Histórico
Item: 1 - EMBALAGEM PLÁSTICA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

22.881.920/0001-07 B&M
TECNOLOGIA
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

750

Valor
Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 10,0000 R$ 7.500,0000 14/10/2019
19:27:46

Marca: Plastil
Fabricante: Plastil
Modelo / Versão: 80x60
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACOLA PLÁSTICA RECICLADA, RESISTENTE E REFORÇADA,
tipo alça camiseta na cor branca. Medidas da sacola fechada 60cm x 80cm, com espessura mínima de 10
micras por parede

14.376.716/0001-00 P GALVÃO
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim

Sim

750

R$ 11,0000 R$ 8.250,0000 15/10/2019
09:47:01

Marca: 3R
Fabricante: 3R
Modelo / Versão: 3R
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACOLA PLÁSTICA RECICLADA, RESISTENTE E REFORÇADA,
tipo alça camiseta na cor branca. Medidas da sacola fechada 60cm x 80cm, com espessura mínima de 10
micras por parede. Verificar as condições no item 8, do Termo de Referência (Anexo I).

11.625.595/0001-97 NORTSUL
COMERCIAL
LTDA

Sim

Sim

750

R$ 35,0000 R$ 26.250,0000 07/10/2019
14:01:12

Marca: 3R
Fabricante: 3R
Modelo / Versão: KG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACOLA PLÁSTICA RECICLADA, RESISTENTE E REFORÇADA,

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 58/2019 (0614361)
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tipo alça camiseta na cor branca. Medidas da sacola fechada 60cm x 80cm, com espessura mínima de 10
micras por parede. Verificar as condições no item 8, do Termo de Referência (Anexo I).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 35,0000

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:00:29:067

R$ 11,0000

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:00:29:067

R$ 10,0000

22.881.920/0001-07

17/10/2019 14:00:29:067

R$ 9,9100

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:14:43:673

R$ 9,9000

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:19:00:533

R$ 9,8300

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:19:03:707

R$ 9,8200

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:19:52:770

R$ 9,7500

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:19:55:803

R$ 9,7400

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:20:16:990

R$ 9,7000

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:20:20:007

R$ 9,6900

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:20:38:337

R$ 9,6200

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:20:41:743

R$ 9,6100

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:21:00:680

R$ 9,5700

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:21:04:323

R$ 9,5600

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:21:22:310

R$ 9,5200

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:21:25:887

R$ 9,5100

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:21:47:153

R$ 9,5000

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:21:50:403

R$ 9,4900

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:22:07:733

R$ 9,4800

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:23:48:160

R$ 9,4700

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:23:55:973

R$ 9,4400

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:24:08:490

R$ 9,4300

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:24:16:930

R$ 9,4000

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:24:28:867

R$ 9,3900

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:24:38:570

R$ 9,3500

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:24:48:900

R$ 9,3400

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:25:00:480

R$ 9,2500

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:25:09:120

R$ 9,2400

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:25:22:560

R$ 9,1500

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:25:29:200

R$ 9,1400

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:25:44:983

R$ 9,1200

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:26:58:970

R$ 9,1100

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:27:03:080

R$ 9,1000

14.376.716/0001-00

17/10/2019 14:27:19:427

R$ 9,1000

11.625.595/0001-97

17/10/2019 14:27:33:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

17/10/2019
Item aberto.
14:02:05

Iminência de
Encerramento

17/10/2019
Batida iminente. Data/hora iminência: 17/10/2019 14:14:42.
14:04:42

Encerrado

17/10/2019
Item encerrado
14:31:49

Abertura do prazo
17/10/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
de Convocação 14:50:32 EIRELI, CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00.
Anexo
Encerramento do
prazo de
Convocação Anexo

17/10/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P GALVÃO DISTRIBUIDORA
15:20:01 DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00.

Abertura do prazo
24/10/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
de Convocação 14:42:18 EIRELI, CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00.
Anexo
Encerramento do
prazo de

24/10/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P GALVÃO DISTRIBUIDORA
15:37:58 DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00.
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Convocação Anexo
Abertura do prazo
24/10/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
de Convocação 16:19:24 EIRELI, CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00.
Anexo
Encerramento do
prazo de
Convocação Anexo

24/10/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P GALVÃO DISTRIBUIDORA
16:36:19 DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00.

Aceite

Aceite individual da proposta. Fornecedor: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
25/10/2019
EIRELI, CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00, pelo melhor lance de R$ 9,1000 e com valor
09:45:45
negociado a R$ 9,0000. Motivo: VALOR NEGOCIADO PELO CHAT

Habilitado

25/10/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE
10:26:55 ALIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

17/10/2019
14:00:56

Srs(as). Licitantes boa tarde, declaro aberto o presente pregão eletrônico,
inicialmente verificaremos a conformidade das propostas apresentadas, em seguida
será aberta a fase de lances.

Pregoeiro

17/10/2019
14:01:05

ATENÇÃO: O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (AT. 3º § 6º
Decreto nº 5.450/05.

Pregoeiro

17/10/2019
14:01:12

ATENÇÃO: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexão (art. 13º, inciso IV, do Decreto 5.450/2005)

Pregoeiro

17/10/2019
14:01:21

ATENÇÃO: A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
PROPOSTA, sujeitará o licitante às sanções previstas no Edital em referência. (VER
ACÓRDÃO 754/2015 TCU).

Pregoeiro

17/10/2019
14:01:31

ATENÇÃO - DESCONEXÃO Item Quando a desconexão do pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e
terá reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço
utilizado para divulgação desta licitação.

Sistema

17/10/2019
14:04:42

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:14 de 17/10/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema

17/10/2019
14:32:03

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

17/10/2019
14:40:47

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a). Licitante, boa tarde.
V.Sª foi a primeira classificada no presente certame. Por força da legislação do
Pregão Eletrônico e Edital devemos questionar sobre a possibilidade de negociação
de valores. Desta forma, é o seu melhor preço? Aceita a contraproposta de R$ 8,00?

14.376.716/000100

17/10/2019
14:43:41

BOA TARDE, NAO CONSIGO ABAIXA O VALOR

Pregoeiro

17/10/2019
14:44:36

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Aceita negociar com o
valor de R$ 9,00?

14.376.716/000100

17/10/2019
14:46:53

SIM, ACEITAMOS

Pregoeiro

17/10/2019
14:49:55

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sra. Licitante, agradeço.
Considerando que o valor negociado (R$ 9,00) é compatível com o estimado pela
administração, vamos convocar anexo. Favor enviar sua proposta devidamente
ajustada ao valor negociado, contendo a descrição completa do item.

Sistema

17/10/2019
14:50:32

Senhor fornecedor P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.376.716/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

14.376.716/000100

17/10/2019
14:51:45

ok

Pregoeiro

17/10/2019
14:52:05

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Acredito que 30 (trinta)
minutos são suficientes para o envio. Concorda? Caso contrário, favor informar.

14.376.716/000100

17/10/2019
14:53:46

sim

Sistema

17/10/2019
15:20:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

17/10/2019
15:28:04

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Transcrevo o inteiro teor do item 8 - DA HABILITAÇÃO constante do Termo de
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Referência do Edital n.º 58/2019: "Será obrigatório o envio de 10 (dez) unidades de
amostra para teste e avaliação pela Seção de Almoxarifado. Os testes serão
realizados enchendo-se a sacola, até o limite de peso indicado nas especificações do
material ...
Pregoeiro

17/10/2019
15:28:51

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... e testar se as mesmas
suportam o peso colocado, levantando-as, uma a uma, por 5 vezes consecutivas e
verificando se, depois deste procedimento, as mesmas apresentam algum tipo de
dilatação, esgarçamento ou rasgos, e tampouco rompam suas alças. Acontecendo
quaisquer destas avarias, o produto será recusado. Em caso negativo de ocorrências,
o produto ...

Pregoeiro

17/10/2019
15:29:10

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... será aprovado no
teste."

Pregoeiro

17/10/2019
15:29:56

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - O endereço para a entrega
das amostas é o seguinte: Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das
08 às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 13:30 horas às sextas–feiras.

14.376.716/000100

17/10/2019
15:30:47

Sr. Pregoeiro, qual o prazo para apresentação das amostras?

Pregoeiro

17/10/2019
15:31:46

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante,
considerando as exigência acima transcritas na presente sessão, questionamos sobre
um prazo razoável para entrega da amostra no endereço consignado. Seria possível
a entrega até o dia 21/10/2019, segunda-feira?

14.376.716/000100

17/10/2019
15:34:15

Só um momento!

Pregoeiro

17/10/2019
15:42:28

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - É possível entregar na
segunda-feira? Favor responder.

Pregoeiro

17/10/2019
15:49:38

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - É possível entregar na
segunda-feira? Favor responder.

Pregoeiro

17/10/2019
15:50:19

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ATENÇÃO: Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(art. 13º, inciso IV, do Decreto 5.450/2005)

Pregoeiro

17/10/2019
15:50:32

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - É possível entregar na
segunda-feira? Favor responder.

Pregoeiro

17/10/2019
15:50:43

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Favor responder.

14.376.716/000100

17/10/2019
15:51:15

Sr. Pregoeiro, estou no aguardo do meu fornecedor, peço mais um instante para lhe
dar uma resposta concreta.

Pregoeiro

17/10/2019
15:52:08

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Agradeço e aguardo.

14.376.716/000100

17/10/2019
16:07:12

Sr. Pregoeiro solicitamos um prazo até quarta-feira dia 23/10 para o envio das
amostras, conforme contato com o nosso fornecedor. Pose ser?

Pregoeiro

17/10/2019
16:11:09

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Pode sim.

Pregoeiro

17/10/2019
16:12:22

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, vamos
aguardar a amostra e que a mesma será analisada juntamente com a proposta.
Suspenderemos a sessão e retornaremos na quinta-feira, às 14 horas. Obrigado.

14.376.716/000100

17/10/2019
16:13:11

Obrigada!

Pregoeiro

24/10/2019
14:01:10

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro

24/10/2019
14:02:37

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Transcrevo o inteiro teor do Despacho da sessão demandante, quanto à analise da
proposta dessa empresa: "... Após análise da proposta enviada pelo licitante P.
GALVÃO, bem como da análise das amostras enviadas, não foi possível aferir a
composição das mesmas, se de plástico reciclado ou não. ...

Pregoeiro

24/10/2019
14:02:52

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... Solicitamos, portanto,
que nos seja enviada a composição da sacola, uma vez que encontra-se
especificado, no anexo único - especificações, que a mesma seja reciclada, e
também no item 9, dos critérios de sustentabilidade, que o material seja composto,
no todo ou em parte, de material reciclado."

Pregoeiro

24/10/2019
14:06:05

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante,
considerando que a unidade responsável fez algumas considerações, em especial, da
qualidade da sacola, solicitamos de V.Sª a possibilidade algum documento que
comprove se as mesmas são recicláveis, atendendo o critério do item 9 (Termo de
Referência) ou não. Resta claro, tratar-se de uma diligência visando a aceitação de
proposta.

Pregoeiro

24/10/2019
14:12:46

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

14.376.716/0001-

24/10/2019

Boa tarde, Sr. Pregoeiro vamos entrar em contato com o fornecedor ou fabricante do
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00

14:15:20

produto e tentar enviar o documento solicitado, peço que nos dê um tempo pra
juntar essa documentação e enviar pra essa administração.

Pregoeiro

24/10/2019
14:20:06

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, vamos
aguardar. Acredito que até às 16h V.Sª já possa enviar o documento comprobatório,
finalizando, assim, a presente diligência. Agradeço.

Pregoeiro

24/10/2019
14:20:28

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante,
manteremos o chat em aberto.

Sistema

24/10/2019
14:42:18

Senhor fornecedor P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.376.716/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

24/10/2019
14:42:22

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, iremos
convocar anexo para o envio da documentação.

14.376.716/000100

24/10/2019
14:49:40

CERTO!

Sistema

24/10/2019
15:37:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

24/10/2019
15:42:21

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante.
Encaminharemos o documento à unidade requisitante para verificar se atende ao
exigido. Favor aguardar.

14.376.716/000100

24/10/2019
15:45:32

AGUARDAMOS!

Pregoeiro

24/10/2019
15:56:11

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Transcrevo o inteiro teor do Despacho da unidade requisitante, quanto à analise da
DECLARAÇÃO apresentada por essa empresa: "... Reiteramos as solicitações
constantes do despacho sealmox 0613354, quanto à composição do material
enviado, bem como que os documentos enviados pelo licitante sejam atestados ...

Pregoeiro

24/10/2019
15:56:27

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... pelo seu representante
legal."

Pregoeiro

24/10/2019
15:59:59

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante,
considerando que a unidade responsável fez algumas considerações, em especial,
quanto à composição do material enviado, V.Sª tem outro documento que informe a
composição das mesmas?

Pregoeiro

24/10/2019
16:01:40

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro

24/10/2019
16:04:32

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro

24/10/2019
16:06:42

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ATENÇÃO: Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(art. 13º, inciso IV, do Decreto 5.450/2005)

14.376.716/000100

24/10/2019
16:09:25

Um momento

14.376.716/000100

24/10/2019
16:16:29

solicitei ao fornecedor novamente uma declaração mais detalhada, estamos
aguardando retorno.

Pregoeiro

24/10/2019
16:19:12

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, informo
que a sessão eletrônica será suspensa, retornando amanhã, dia 25/10/2019, às 9:00
horas da manhã. Iremos convocar anexo para o envio do documento por V.Sª.
Obrigado.

Sistema

24/10/2019
16:19:24

Senhor fornecedor P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.376.716/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

24/10/2019
16:36:19

Senhor Pregoeiro, o fornecedor P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

25/10/2019
09:05:46

Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro

25/10/2019
09:10:03

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante.
Encaminharemos o documento à unidade requisitante para verificar se atende ao
exigido. Favor aguardar.

Pregoeiro

25/10/2019
09:43:46

Para P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, transcrevo
o parecer da unidade requisitante: "... Após análise dos documentos enviados pelo
licitante P GALVÃO DISTRIBUÍDORA DE ALIMENTOS EIRELLI, e declaração 0613994,
informamos que a empresa atende às solicitações do TR."

14.376.716/000100

25/10/2019
10:21:09

Certo!

Sistema

25/10/2019
10:26:55

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

25/10/2019
10:27:25

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/10/2019 às
10:54:00.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6474 - TRE-AL/PRE/PREG

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TREAL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA

SIM

NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
X
juntada da Portaria de sua nomeação?

0614366

II- Lances
2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
X
previsto no edital?
3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para X
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

X

NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
X
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?
8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos

Informação 6474 (0614364)
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OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital?

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTOS 0613354, 0613530 e
0614013.

X

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação
complementar
à
proposta
(manuais,certiﬁcados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

EDITAL NÃO EXIGE

11 – Após a veriﬁcação de conformidade acima, a
classiﬁcação
das
propostas
apresentou- X
se adequada?
IV- JULGAMENTO
CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
X
preços praticados no mercado?
V- Habilitação
15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA FEDERAL

X

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
0614331
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

0614341

X

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

0614335

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0614332

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

0614357

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?

18.3- Declaração de elaboração de independente de
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
X
proposta;

CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte;

CONFORME ITEM 18.1

X

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

X

0614340

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)

0614375

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
X
Papel de Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)

APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS, CONFORME O ITEM 9 DO
TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO ANALISADAS PELA
UNIDADE REQUISITANTE, evento 0614013.

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA
20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
X
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?
21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio?

X

NÃO OCORREU RECURSO

0614361

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?

NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?

NÃO OCORREU RECURSO
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VIII – Procedimentos Finais
29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
X
licitante vencedor?

0614344

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

Proposta: 0610230
x

Resultado Fornecedor: 0614343

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/10/2019, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614364 e o código CRC 3F1ABC3E.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 14.376.716/0001-00

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:41:18 do dia 25/10/2019, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA
Código de controle da certidão: 2OM5251019114118
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo TCU (0614375)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007008-60.2019.6.02.8000
: SAD
: FASE EXTERNA PREGÃO 58/2019

Parecer nº 2292 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 58/2019, objetivando o
Registro de Preços de material de consumo – sacola plástica
reciclada,
para
suprir
a
demanda
das
unidades
administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital(0603564).
Quanto às listas de veriﬁcação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000,
que
regulamentou
sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o
ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no evento (0614364).
A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

Item

Sim
Não Evento

Questionário

N/A

1

Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do
processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art.
38, II

SIM 0603910

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios
previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
2

de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de
grande circulação local)

SIM Idem

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP
(DOU, internet e jornal de grande circulação regional
ou nacional)
Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

3

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da
licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame? SIM Idem

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e
contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da
aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos SIM 0614361
porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

Parecer 2292 (0614776)
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O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do
processo?

5

SIM 0614344

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do
processo?

6

Fase
posterior

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial)
constam do processo?

7

SIM 0614364

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII
combinado com o art. 32.

8

Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na
data da sessão?

SIM Idem

9

A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por
pessoa com poderes para representar a empresa?

SIM 0610230

10

Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a
futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
SIM
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de
0614364
inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013, alterado
pelo Decreto nº 9.488/2018, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 58/2019
e subsequente convocação da empresa abaixo listada para
lavrar Ata de Registro de Preços para o eventual fornecimento
dos
seguintes
itens,
conforme
a proposta comercial (0610230):
EMPRESA P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Item

Produto

Quantidade Unidade Marca Fabricante

1

SACOLA
PLÁSTICA
RECICLADA,
RESISTENTE
E
REFORÇADA, tipo alça
camiseta
na
cor
branca. Medidas da
sacola fechada 60cm x
80cm, com espessura
mínima de 10 micras
por parede.

750

KG

3R

3R

Valor
Valor total
Unit.

R$
9,00

R$6.750,00

VALOR TOTAL R$ 6.750,00 ( Seis mil setecentos e ciquenta reais)

À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 28/10/2019, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/10/2019, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614776 e o código CRC 0E0F6B7B.
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CONCLUSÃO

Maceió, 28 de outubro de 2019.
Sr. Presidente,
Constatada
a
regularidade
de
todos
os
atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, Pregão
Eletrônico nº 58/2018, (registro de preços para eventual aquisição de
material de consumo), e tendo em vista o Parecer 2292 (0614776), da
Assessoria Jurídica desta Direção-Geral, torno estes autos eletrônicos
conclusos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente
deste Tribunal, para os ﬁns do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450,
de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo
Decreto nº 9.488/2018, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/10/2019, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615137 e o código CRC FDED181B.
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Conclusão GDG 0615137
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007008-60.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
: Homologação. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Material de Consumo.

Decisão nº 3250 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Concluído o procedimento licitatório em epígrafe, tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio do Parecer nº 2292 (0614776), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 58/2019, que tem por
objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de material de
consumo - sacola plástica reciclada, para suprir a demanda das
unidades administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital (0603564)
e Termo de Referência, elaborado pela Seção de Almoxarifado
(0582080).
Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa P. GALVÃO
DISTRIBUIDORA
DE
ALIMENTOS
EIRELI,
CNPJ
Nº
14.376.716/0001-00, vencedora do Item 1: SACOLA PLÁSTICA
RECICLADA, RESISTENTE E REFORÇADA, tipo alça camiseta na
cor branca, medidas da sacola fechada 60cm x 80cm, com espessura
mínima de 10 micras por parede, pelo valor unitário de R$ 9,00 (nove
reais) para aquisição de 750 (setecentos e cinquenta) unidades,
totalizando R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0614361), mais o Termo de Adjudicação (0614344).
À Secretaria de Administração, para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 29/10/2019, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615246 e o código CRC 9EC765C3.
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00058/2019 (SRP)
Às 13:25 horas do dia 30 de outubro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 000700860.2019, Pregão nº 00058/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: EMBALAGEM PLÁSTICA
Descrição Complementar: EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 60 CM, ALTURA 80 CM, MATERIAL
PLÁSTICO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 750
Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 10,1600
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 9,1000 , com valor
negociado a R$ 9,0000 e a quantidade de 750 Quilograma .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

25/10/2019
11:09:19

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P GALVÃO DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00, Melhor lance: R$
9,1000, Valor Negociado: R$ 9,0000

30/10/2019
Homologado
13:25:48

ANDREA
CRISTINA DE
LIMA
BELCHIOR

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=812889&tipo=t

Termo Homologação - PE 58/2019 (0616246)
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DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2019.

Sigam os autos à SLC, para publicar o resultado do
certame, destacando que consta convocação de cadastro de reserva
aberta até o próximo dia 04, segunda-feira.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/10/2019, às 14:18, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0616247 e o código CRC 03036C69.
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Ata de Formação do Cadastro de Reserva
Data de abertura: 17/10/2019 14:00
Número da portaria: 120/20169
Data de portaria: 20/03/2019
Número do processo: 0007008-60.2019
Número do pregão: 00058/2019 (SRP)
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Prelos de material de Expediente para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019/2020.

Item 1
Descrição: EMBALAGEM PLÁSTICA
Descrição Complementar: EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 60 CM, ALTURA 80 CM, MATERIAL
PLÁSTICO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 750
Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor estimado: R$ 10,1600
Fornecedores Vencedores
CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Quantidade Ofertada

14.376.716/0001-00 P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Valor Adjudicado

750

R$ 9,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 30/10/2019 13:25
Data/Hora Final: 04/11/2019 13:24
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 04/11/2019 14:42
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 9,0000
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Qtde. Ofertada

Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item
Evento

Data

CPF do
Usuário

Convocação para 30/10/2019 126.868.468Cadastro de Reserva 13:25:48
60
Envio do Cadastro
de Reserva ao
SIASG

Justificativa/Observações
Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 30/10/2019
13:25 com data fim prevista para 04/11/2019 13:24 pelo valor de R$
9,0000.

04/11/2019 126.868.46814:42:39
60

Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=812889&tipo=t

Ata Cadastro de Reserva PE 58/2019 (0616987)
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DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2019.

Com a juntada da ata do cadastro de reserva
(0616987), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/11/2019, às 14:47, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0616988 e o código CRC 6DE69956.
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 214, terça-feira, 5 de novembro de 2019

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie:2° Termo Aditivo ao Contrato n°40/2017. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. CNPJ: 90.347. 840/0008-94. Fundamento Legal: PAV
n°0009757-27.2019.4.05.7000-TRF5ªR; Art.57, inciso II da Lei n°8.666/1993. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12(doze)meses. Vigência: 05/11/2019
até 04/11/2020. Valor: R$377.085,40 (trezentos e setenta e sete mil, oitenta e cinco reais
e quarenta centavos). Recursos Orçamentários: PT-107775; ED-339039. 16/339039.24.
Assinatura: 30/10/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªRegião,
Caio Cesar Perdigão Magalhães de Araujo e Joaquim José de Morais Bastos, ambos
Representantes da Contratada.

Processo nº 0025891-30.2018.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.012.11.2019 ao
Contrato nº 04.012.10.2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO & TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 02.908.313/0001-78; Objeto: acréscimo de 06 postos de Auxiliar de
Serviços Gerais no período de 04/11/2019 a 31/12/2019; Fundamento Legal: Lei 8666/93;
Data de assinatura: 31/10/2019; Vigência: a partir de sua assinatura;Valor Total: R$
33.978,95; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico n° 007/2019; Signatários: pelo
Contratante: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Desembargadora Federal Presidente, e pela
Contratada, João Rafael Pinto Fernandes, Diretor.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

DIRETORIA-GERAL

Processo n.º 0002506-08.2019.6.01.8000. Quarto Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC n.º
05/2016. Contratante: TRE/AC. Contratada: J.C.B AMORIM EIRELI - CNPJ 03.235.508/000167. Objeto: alterar, com fundamento no art. 61 da Lei 8.666/1993, a denominação da
empresa contratada, originalmente intitulada A. N. M. MATOS, cujo nome que passa a ser
J.C.B AMORIM EIRELI, permanecendo o mesmo CNPJ n.º 03.235.508/0001-67, bem como o
quadro societário da empresa, que passa a ser composto por JOSE CLEONILSON BRITO DE
AMORIM, RG n.º 0181584 SSP/AC e CPF n.º 372.852.462-04. Data de assinatura:
30/10/2019. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do TRE/AC, e
Jose Cleonilson Brito de Amorim, representante da Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 0003113-32.2019.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.008.10.2019, firmado em
29/10/2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA, CNPJ nº
30.092.431/0001-96; Objeto: aquisição de pistolas de eletrochoque e acessórios; Vigência:
120 dias, a partir da assinatura ou após a autorização do Exército Brasileiro, o que ocorrer
por último; Valor total: R$ 87.070,78; Procedimento: inexigibilidade de licitação baseada no
art. 25, I da Lei nº 8.666/93; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio
Júnior, Diretor-Geral, e pela Contratada, Sr. Luiz Cristiano Valim Monteiro, Procurador.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
DIRETORIA-GERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 36/2019

Processo n.º 0002697-53.2019.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 21/2019. Contratante:
TRE/AC. Contratada: TOYOTA DO BRASIL LTDA., CNPJ n.º 59.104.760/001-91. Objeto:
fornecimento de 01 (um) veículo automotor, Corolla Sedam Híbrido 2020. Valor 127.900,00
(cento e vinte e sete mil e novecentos reais). Termo de Referência, Anexo I, do Edital TRT
7ª Região. Pregão Eletrônico Nº 48/2018. ARP Nº 41/2018. Vigência: 14/11/2018 a
13/11/2019. Dotação orçamentária: Ação: 20GP; ND: 44.90.52.52. PI: AREA VEICUL.
Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de Assinatura: 04/11/2019.
Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do TRE/AC, Paulo
Alexandre Antunes Mesquita, representante da Contratada.

O TRF 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 36/2019 vigilância patrimonial e pessoal armada e desarmada - foi adjudicado e homologado à
empresa INTELIGÊNCIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA (11.808.559/0001-69) com preço global
anual de R$ 3.480.498,96.
MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

(SIDEC - 04/11/2019) 090031-00001-2019NE000089

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 39/2019

Processo Administrativo SEI nº 0007008-60.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 29/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 58/2019, cujo
objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo - sacola
plástica reciclada, adjudicando o seu objeto à empresa: P. GALVÃO DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 14.376.716/0001-00, vencedora do Item 1, pelo valor unitário
de R$ 9,00, para aquisição de 750 unidades, totalizando R$ 6.750,00, convocando a
empresa para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços, com arrimo no art. 4º,
XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

O TRF 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 39/2019 aquisição de matreiais elétricos para manutenção predial - foi adjudicado e homolgado as
seguintes empresas: LICITA ONLINE EIRELI (24.360.974/0001-44) Lotes 01, 03 e 16, com
preço global de R$ 14.000,00; PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA (19.894.881/0001-60) Lote 02, com preço global de R$ 5.770,00; JARDEL J. VIEIRA
EIRELI (05.556.839/0001-24) lOTES 05, 06, 09, 12, 13 E 15, com preço global de R$
13.971,00; e BML COMERCIAL LTDA (11.292.106/0001-22) Lotes 07, 08 e 14 , com preço
global de R$ 13.136,50. Os Lotes 04, 10 e 11 restaram fracassados por ausência de
proposta válida.

Maceió/AL, 4 de novembro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

(SIDEC - 04/11/2019) 090031-00001-2019NE000089

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 48/2019

Ata de Registro de Preço nº 68/2019. Processo nº 4550/2019-SAO contratada: J R
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES - LTDA, CNPJ 01.631.853/0001-94. Objeto:
Bateria 9V, não recarregável (20 CART), valor unitário R$ 7,68; Bateria, tipo A23, não
recarregável (50 CART), valor unitário R$ 2,38; Pilha, tamanho pequena, modelo C, não
recarregável (150 CART), valor unitário R$ 7,01; Pilha, tamanho pequena, modelo D, não
recarregável (50 CART), valor unitário R$ 11,12. Validade do Registro: de 05/11/2019 a
04/11/2020.

O TRF 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 48/2019 _
fonecimento de alimentos - foi adjudicado e homologado à empresa DELICARY GOURMET
EIRELI - ME (CNPJ nº 28.141.485/0001-52) com preço global de R$ 82.128,00.
MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

Ata de Registro de Preço nº 69/2019. Processo nº 4550/2019-SAO contratada: R DA S
AGUIAR COMÉRCIO DE MATERIAL E LIMPEZA, CNPJ 04.003.942/0001-84. Objeto: Pilha,
tamanho palito, modelo AAA, não recarregável (100 CART), valor unitário R$ 19,65.
Validade do Registro: de 05/11/2019 a 04/11/2020.

(SIDEC - 04/11/2019) 090031-00001-2019NE000089
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 50/2019

Ata de Registro de Preço nº 70/2019. Processo nº 4550/2019-SAO contratada: OPC
DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.532.528/0001-25. Objeto: Carregador de pilhas
recarregáveis (50 UND), valor unitário R$ 98,13. Validade do Registro: de 05/11/2019 a
04/11/2020.

O TRF 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 50/2019 aquisição de materiais de pintura para manutenção predial - foi adjudicado e homologado
as seguintes empresas: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES (CNPJ nº 02.151.940/0001-07)
Lote 01, com preço global de R$ 544,88; CAPITAL DA CONSTRUÇÃO, COM. E SER. EIRELI
(CNPJ nº 19.299.794/0001-64) Lote 02, com preço global de R$ 1.527,93; e PHALOMA
KARLINE DE SOUZA FERREIRA (CNPJ nº 30.273.143/0001-38) Lotes 03 e 04, com preço
global de R$ 11.899,70.

Ata de Registro de Preço nº 71/2019. Processo nº 4550/2019-SAO contratada: MB
COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ
08.169.999/0001-09. Objeto: Disjuntor Curva C, Bifásico 63A (20 UND), valor unitário R$
16,80; Disjuntor Curva C, Trifásico 50A (20 UND), valor unitário R$ 24,39; Disjuntor Curva
C, Trifásico 63A (20 UND), valor unitário R$ 24,00; Campainha sem fio (20 UND), valor
unitário R$ 34,00. Validade do Registro: de 05/11/2019 a 04/11/2020.

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

Ata de Registro de Preço nº 72/2019. Processo nº 4550/2019-SAO contratada: WZ UNIÃO
AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI - EPP, CNPJ 08.772.301/0001-45. Objeto: Disjuntor Curva
C, Bifásico 70A (20 UND), valor unitário R$ 30,81; Disjuntor Curva C, Trifásico 125A (10
UND), valor unitário R$ 129,98. Validade do Registro: de 05/11/2019 a 04/11/2020.

(SIDEC - 04/11/2019) 090031-00001-2019NE000089

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Ata de Registro de Preço nº 73/2019. Processo nº 4550/2019-SAO contratada: T.H.S
BEZERRA - EIRELI, CNPJ 09.068.212/0001-85. Objeto: Disjuntor Curva B, Bifásico 10A (20
UND), valor unitário R$ 15,96; Disjuntor Curva B, Bifásico 16ª (20 UND), valor unitário R$
20,08; Disjuntor Curva B, Bifásico 20A (20 UND), valor unitário R$ 22,71; Disjuntor Curva B,
Bifásico 25A (20 UND), valor unitário R$ 15,40; Disjuntor Curva B, Monofásico 10A (20
und), valor unitário R$ 6,29; Disjuntor Curva B, Monofásico 16A (20 UND), valor unitário R$
6,29; Disjuntor Curva B, Monofásico 25A (20 A), valor unitário R$ 5,85; Disjuntor Curva B,
Monofásico 32A (20 UND), valor unitário R$ 6,32; Disjuntor Curva C, Bifásico 10A (20 UND),
valor unitário R$ 15,22; Disjuntor Curva C, Bifásico 16A (20 UND), valor unitário R$ 15,28;
Disjuntor Curva C, Bifásico 50A (20 UND), valor unitário R$ 18,00; Disjuntor Curva C,
Trifásico 70A (20 UND), valor uniário R$ 33,00; Disjuntor diferencial residual (DR), trifásico,
63A (10 UND), valor unitário R$ 87,99; Disjuntor termomagnético tripolar em caixa
moldada - 40A (10 UND), valor unitário R$ 26,71; Disjuntor termomagnético tripolar em
caixa moldada - 63A (10 UND), valor unitário R$ 26,88; Disjuntor termomagnético tripolar
em caixa moldada - 200A (05 UND), valor unitário R$ 188,09; Disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada - 630A (02 UND), valor unitário R$ 45,27. Validade do Registro:
de 05/11/2019 a 04/11/2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n°48/2019.Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: AV LOPES COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELLI-EPP. CNPJ n°10.533.603/0001-02. Fundamento Legal: Pregão n°54/2019;
PAV n°0008139-47-2019.4.05.7000; Lei n°10.520/2002; Dec.3.555/2000; Dec.3.693/2000;
Dec.3.784/2001;
Dec.5.450/2005;
L.C.123/2006;
Dec.8.538/2015;
IN.n°05/2017SEGE/MPDG; Res.114/2010; IN.n°01/ 2010-SLTI/MPOG e Lei n°8.666/1993. Objeto: Serviços
de locação e instalação de máquinas profissionais para a produção de café expresso,
moinhos para moer os grãos de café e o fornecimento, através de contrato por demanda,
dos insumos necessários para o seu consumo final (café em grãos, açúcar refinado
granulado e adoçante dietético líquido) para o TRF5ªR. Valor global: R$ 30.536,16(trinta
mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos). Recursos Orçamentários: NE983/2019, datada de 24/10/ 2019, na modalidade global, no valor de R$ 3.804,00; PT107775; ED-339039; NE-984/2019, datada de 24/10/2019, na modalidade global, no valor
de R$ 1.499,16; PT-107775; ED-339030. Vigência: 12(doze)meses a partir da data de sua
assinatura. Assinatura: 29/10/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor GeralTRF5ªR e Alexandre Ventura Lopes, representante da Contratada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110500166

Ata de Registro de Preço nº 74/2019. Processo nº 4550/2019-SAO contratada: ORACOM
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPS. ELÉTRICO-ELETRÔNICOS LTDA - ME, CNPJ
09.366.544/0001-46. Objeto: Antena interna, tipo digital, recepção HDTV/UHF/VHF/FM (50
UND), valor unitário R$ 74,25. Validade do Registro: de 05/11/2019 a 04/11/2020.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

14.376.716/0001-00
P GALV O DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
P GALVAO DISTRIBUIDORA
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 08/01/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
V - Qualificação Técnica
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

12/01/2020
23/11/2019
20/01/2020
Pendência)
30/08/2019 (*)
20/10/2019 (*)

31/01/2020

Emitido em: 13/11/2019 12:52
CPF: 841.383.514-34
Nome: ANTONIO CARLOS LIMA CAVALCANTE

1 de

Ass: ____________________________________________________________________________________________
Certidão SICAF (0621867)
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
Certidão fornecida para o CNPJ: 14.376.716/0001-00
Nome/Contribuinte:

P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.
Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.
Válida até 03/01/2020
Emitida às 09:45:00 do dia 04/11/2019
Código de controle da certidão: 54CF-572A-0994-4A4E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
Certidão ESTADUAL (0621869)
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Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 13/11/2019
Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 14.376.716/0001-00
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial : P GALV O DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Declaração SIMPLES (0621873)
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Ata de Registro de Preços n° 18/2019 (0623702)
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 223, terça-feira, 19 de novembro de 2019

EXTRATO DE EMPENHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nota de empenho: 2019NE001047, emitida em 07/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Objeto:
Aquisição de material de consumo de infraestrutura de TI(Ata n.º 129/2019). Modalidade
de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 6.166,38 (seis mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos).
Proc. nº TRF2-EOF-2019/00358.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018; Processo SEI nº 00258528.2017.6.02.8000; Fund. Legal: Cláusula Quinta do Contrato e Resolução nº 15.936/2018
do TRE-AL; Partes: União, através do TRE/AL e MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CNPJ nº
12.248.522/0001-96; Objeto: a) a alteração do prazo de cessão do imóvel para que se
estenda até o dia 31/12/2021, a fim de que o imóvel sedie o Posto de Atendimento
Definitivo de Maragogi-AL, em conformidade com a Resolução nº 15.936/2018; b) a
prorrogação do prazo de vigência do contrato até o dia 31/12/2021; Assinatura:
29/10/2019.

EXTRATO DE EMPENHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Nota de empenho: 2019NE000103, emitida em 07/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Gustavo Sampaio Telles Ferreira. Objeto: Contratação de instrutor para
ministrar aula no curso "Questões Polêmicas nos Juizados Especiais Federais e Turmas
Recursais - Forejef 2019". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei
8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de
despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 240,82 (duzentos e quarenta reais e oitenta
e dois centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00380.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0008919-10.2019. Objeto: Registro de Preços de material de consumo - copos
biodegradáveis.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00078-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 19/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/12/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE001042, emitida em 07/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. Objeto: Fornecimento de
materiais odontológicos (Ata nº 096/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 3.362,87
(três mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Proc. nº TRF2-EOF2018/00082.01.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 14/11/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 18/2019 (0002048-34.2019.6.03.8000) que tem
por objeto Contratação da CONCLUSÃO DA ADAPTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DO POSTO AVANÇADO DE FERREIRA GOMES, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexo.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019
PROCESSO SEI Nº 0017058-86.2019.4.03.8000.
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 3.623 de 13/08/2019, torna público que
o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 018/2019, aquisição de motor elétrico de 20cv 6P 160L
60Hz 380/660V para a regularização do sistema de exaustão 1ª subsolo da Torre Sul do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, adjudicado à empresa Almir Lopes, com o valor
unitário R$ 6.176,90.

Macapá-AP, 14 de novembro de 2019.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão eletrônico nº 13/2019. Assinatura: 14/10/2019. P.A. nº 000134506.2019.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.

São Paulo, 14 de novembro de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA
Substituto

Ata de Registro de Preços nº 05/2019
EMPRESA REGISTRADA: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 07.766.048/0001-54
Especificação
Quant.
R$ unit.
Total
Projetor
Epson
695
WI
02
12.489,04
24.978,08
(1111H740021)
+
Cabos
+
Instalação Marca: Epson Modelo:
695W1.

.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - UASG 90031

.

.

Nº Processo: 0007126.2019. Objeto: Solução de Monitoramento de Performance de
Aplicações (APM) incluindo treinamento e suporte técnico da ferramenta.. Total de Itens
Licitados: 4. Edital: 19/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30. Endereço: Av.
Cais do Apolo, S/n, Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00046-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 19/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/12/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

Des. ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

MARCELO NOBRE TAVARES
Diretor do Núcleo de Licitações

Ata de Registro de Preço nº 173/2019. Processo nº 7533/2019-SAO contratada: GP
MORENO, CNPJ 07.623.936/0001-18. Objeto: PROJETO "as built" de arquitetura e layout
(13.094,14 m2), valor unitário R$ 3,30. Projeto de prevenção, combate a incêndio e
controle de pânico - PCCI (13.094,14 m2), valor unitário R$ 1,03. Projeto do sistema de
proteção contra descargas atmosféricas - SPDA (10.459,17 m2), valor unitário R$ 1,13.
Planilha de quantidades e memorial descritivo (1 cj), valor unitário R$ 5.500,00. Taxas para
aprovação de projetos, ART/RRT e plotagens de projetos (1 sv), valor unitário R$ 5.983,51.
Validade do Registro: de 17/10/2019 a 16/10/2020.

(SIASGnet - 18/11/2019) 90031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo n.º 0002386-62.2019.6.01.8000. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC n.º
41/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA LTDA CNPJ 09.228.233/0001-10. Objeto: Promover, com fundamento no art. 57, II, da Lei n.º
8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05/12/2019 e término em
04/12/2020. Valor: R$ 142.626,24 (cento e quarenta e dois mil setecentos e vinte e seis
reais e vinte e quatro centavos). Data de assinatura: 18/11/2019. Signatários: Jonathas
Santos de Almeida Carvalho, Diretor-Geral do TRE/AC, e Luiz Ivan da Silva Araújo,
representante da Contratada.

SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 14197/2019 - TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica N.
34/2019, celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a
PREFEITURA DE BARREIRINHA/AM. Objeto: disponibilização de colaboradores para auxiliar
nos trabalhos de coleta de dados biométricos do eleitorado no Município de
Barreirinha/AM. Fundamentação Legal: art. 7º, parágrafo único e art. 9º, inciso III da Lei n.
7.444/1985 e no art. 12 da Resolução TSE n. 23.440/2015. Prazo de Vigência: 13/11/2019
a 31/05/2020. Data da Assinatura: 13/11/2019. Assinam: pelo TRE/AM, seu Presidente,
Exmo. Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, e, pela PREFEITURA DE
BARREIRINHA/AM, o Exmo. Prefeito GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 18/2019; Proc. SEI nº 0007008-60.2019.6.02.8000; PE nº 58/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013, e
alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do
extrato. Assinatura: 13/11/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - sacola
plástica reciclada; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 58/2019, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de
Preços); P. GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- EPP, CNPJ Nº 14.376.716/000100, Item 1, 3R , KG, 750, R$ 9,00, R$ 6.750,00.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO PAD n.º 16.089/2019. OBJETO: Palestra Planejamento Estratégico no Poder
Judiciário. FAVORECIDO: Escola de Negócios Conexxões Educação Empresarial Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 7.800,00. RATIFICAÇÃO:
Raimundo de Campos Vieira, em 14/11/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2018; Proc. SEI nº 0006982-62.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: no artigo 57, inciso II, no artigo 65, inciso I, alínea "b" e seu parágrafo
primeiro, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, nos artigos 38 e 41 da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, na Cláusula Dez, caput e parágrafo único, e Cláusula Catorze do Contrato nº
05/2018; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa VR CONSULTORIA LTDA - EPP, CNPJ
17.278.191/0001-50, Objeto: a)a prorrogação da vigência do Contrato, cujo objeto é a
prestação de serviços de conservação das urnas eletrônicas do TRE-AL, por 20 meses, a
partir de 05/12/2019; b)o reajuste do valor unitário de UST's de R$ 132,70 para R$ 137,64,
a partir de março de 2019, com base na variação do IPCA-E para o período de março de
2018 a março de 2019, na ordem de aproximadamente 3,72%; c)a alteração quantitativa
do contrato, a fim de acrescer 369 UST's, a partir da nova vigência contratual, ou seja , a
partir de 05/12/2019; d)a inclusão de que será aplicado ao contrato as disposições da
Resolução nº 15.559 (Código de Ética), do TRE-AL/ 2014.; Valor total: R$ 254.083,44.
Assinatura: 08/11/2019.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019111900142

PROCESSO PAD n.º 16.253/2019. OBJETO: Curso Especial Secretariado Executivo na
Administração Pública. FAVORECIDO: ESAFI - Escola de Administração e Treinamento.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 2.790,00. RATIFICAÇÃO:
Raimundo de Campos Vieira, em 13/11/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Primeiro termo aditivo ao Contrato n.º 16/2017, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e o Sr. Ivaldo José Pimentel Andrade. OBJETO: Prorrogação de
vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PAD: 516/2017.
ASSINATURA: 14/11/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o
Sr. Ivaldo José Pimentel Andrade, pelo Locador.
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Publicação no DOU, do extrato da ARP n° 18-2019 (0623722)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.
À CPREG,
Para registro da ARP n° 18/2019, no Siasgnet.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 19/11/2019, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623726 e o código CRC 68114F6B.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0623726

0623726v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Ofício nº 3042 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 19 de novembro de 2019.

À Senhora
Priscilla Souza Galvão Santana
Representante da empresa P. GALVÃO DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI- EPP
Rua Cel Lima Rocha nº 935 - Empresarial Tenente Lemysson Rodrigo Sala 103 - Pinheiro, Maceió – AL, CEP: 57.055-400
Assunto: Assinatura. Via. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 18/2019.
Processo SEI no 0007008-60.2019.6.02.8000.
Prezada Senhora,
Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação,
tratando-se da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 18/2019, Processo
SEI no 0007008-60.2019.6.02.8000, ﬁrmada entre o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a sua empresa, para ﬁns de
acompanhamento.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ﬁcando à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 19/11/2019, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623789 e o código CRC 2685F8B8.

0007008-60.2019.6.02.8000

Ofício 3042 (0623789)

0623789v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.
À SAPEV,

Para envio do Ofício n° 3042, documento SEI n° 0623789.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 19/11/2019, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623812 e o código CRC 8EF674E1.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0623812

0623812v1
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__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 19/11/2019
HORA: 18:02:33
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00058/2019

ITEM
: 00001
INFORMADO
MATERIAL : 000351515 - EMBALAGEM PLÁSTICA
VALIDADE DA ATA : 19/11/2019 A

19/11/2020

DATA ASSINATURA : 13/11/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Quilograma

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO SIASG ARP 18/2019 - ITEM 01 (0624029)

M1T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.

Senhora Chefe,
Segue registro ARP n.º 18/2019, evento 0624029.
PREGOEIRO
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/11/2019, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624030 e o código CRC D30DDF59.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0624030

0624030v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Memorando nº 1046 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 19 de novembro de 2019.
Para: SGO/COFIN
Assunto: Solicitação de Emissão de Nota de Empenho

Ordem de Fornecimento nº 01/2019
ARP Nº 18/2019 0623702
Pre empenho Nº 2019PE000455 0585363

Senhor Chefe

Tendo em vista o documento da Presidência dessa Casa no evento de
nº 0204518 e autorizações da COMAP e SAD, que assinam conjuntamente este
Memorando, encaminhamos os autos para emissão de Nota de Empenho em favor
da Empresa P GALVAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP , CNPJ:
14.376.716/0001 - 00 , de acordo com a tabela abaixo e em conformidade com o
disposto na Resolução TRE-AL nº 12.738/1996 (0216181).

Certidões: SICAF (0624137) / SIMPLES NACIONAL (0624141)

ITEM MATERIAL

QUANT.
VALOR
VALOR
TOTAL
SALDO NO
UNIDADE DESTA
UNITÁRIO TOTAL
ARP
FORNECEDOR
ORDEM
R($)
R($)

SACOLA
PLÁSTICA
Memorando 1046 (0624077)

SEI 0007008-60.2019.6.02.8000 / pg. 253

1

RECICLADA,
RESISTENTE E
REFORÇADA,
tipo alça
camiseta na
cor branca.
Medidas da
sacola
750
fechada 60cm
x 80cm, com
espessura
mínima de 10
micras por
parede.

KG

200

550

9,00

1.800,00

MARCA: 3R
AMBIENTAL

VALOR TOTAL GERAL

1.800,00

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 20/11/2019, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/11/2019, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/11/2019, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624077 e o código CRC 003DA3C7.

0007008-60.2019.6.02.8000

Memorando 1046 (0624077)

0624077v3
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

14.376.716/0001-00
P GALV O DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
P GALVAO DISTRIBUIDORA
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 08/01/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
V - Qualificação Técnica
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

12/01/2020
23/11/2019
20/01/2020
Pendência)
30/08/2019 (*)
20/10/2019 (*)

31/01/2020

Emitido em: 20/11/2019 08:54
CPF: 841.383.514-34
Nome: ANTONIO CARLOS LIMA CAVALCANTE

1 de

Ass: ____________________________________________________________________________________________
Certidão SICAF (0624137)
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
Certidão fornecida para o CNPJ: 14.376.716/0001-00
Nome/Contribuinte:

P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.
Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.
Válida até 03/01/2020
Emitida às 09:45:00 do dia 04/11/2019
Código de controle da certidão: 54CF-572A-0994-4A4E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
Declaração SIMPLES (0624141)
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Anexo COMPROVANTE DE ENTREGA DO OFÍCIO 3042-2019-SLC (0624544)
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/11/2019, às 13:41,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2019, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 25/11/2019, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625422 e o código CRC 5A50A4B9.

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0625422
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SIAFI - Nota de Empenho SGO 0625422

0625422v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
NE 854/2019.
Observação:
O PE 662 cancelou o 455.
Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 22/11/2019, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625423 e o código CRC C353FC50.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0625423
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2019.

À SAD.
Senhor Secretário,
Encaminho
o
presente
assinatura do empenho emitido.

procedimento

para

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/11/2019, às 13:41,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625937 e o código CRC FA6283CB.

0007008-60.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0625937

0625937v1
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E-mail - 0626678
Data de Envio:
25/11/2019 18:45:15
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Para:
priscillagalvao@outlook.com
p.galvao@outlook.com
Assunto:
Envio de Nota de Empenho 2019NE000854 - Proc. SEI 0007008-60.2019.6.02.8000
Mensagem:
Prezado fornecedor,
1. SEGUE, em anexo, Ordem de Fornecimento (MEMO 1046) e nota de empenho emitida em favor dessa
Empresa.
2. CONFIRMAR o recebimento respondendo a este e-mail.
3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.
4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em
contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.
5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 13:30h.
6. ALERTAMOS SOBRE A NECESSIDADE IMPERIOSA DO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA.
Atenciosamente.
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL
e-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
Fones: (82) 3328-1947 // (82) 2122-7690 // (82) 2122-7691
Anexos:
Memorando_0624077.html
SIAFI___Nota_de_Empenho_0625422.html
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De:

"P. Galvao Distribuidora" <p.galvao@outlook.com>

Para:

"Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>

Data:

26/11/2019 01:31 PM

Assunto: [almoxarifado] Envio de Nota de Empenho 2019NE000854 - Proc. SEI 0007008-60.2019.6.02.8000

RECEBIDO!
Por favor acusar o recebimento deste.
Atenciosamente,
Priscilla Galvão.
P. Galvão Distribuidora de Alimentos.
(82)3024-9001/ 9 8703-6334.
De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 25 de novembro de 2019 19:45
Para: priscillagalvao@outlook.com <priscillagalvao@outlook.com>; p.galvao@outlook.com <p.galvao@outlook.com>
Assunto: Envio de Nota de Empenho 2019NE000854 - Proc. SEI 0007008-60.2019.6.02.8000
Prezado fornecedor,
1. SEGUE, em anexo, Ordem de Fornecimento (MEMO 1046) e nota de empenho emitida em
favor dessa Empresa.
2. CONFIRMAR o recebimento respondendo a este e-mail.
3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando
de sua emissão.
4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota
de Empenho, quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de medida (Kg, L,
g, etc.). Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo,
ANTES da remessa do material.
5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via
Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência:
Em frente à SAMU e próximo à Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De
segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 13:30h.
6. ALERTAMOS SOBRE A NECESSIDADE IMPERIOSA DO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA.
Atenciosamente.
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL
e-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
Fones: (82) 3328-1947 // (82) 2122-7690 // (82) 2122-7691
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